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На основу члана 38. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 

42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона  и 83/2014 – др. закон), 

члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014) и 

члана 16. став 1. тачка 17. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 

текст и 8/2014), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године,  донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених 

 у образовању 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се измена Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању (у даљем тексту: Центар) бр. 022-1/2010-I/Б од 14. јуна 2010. године („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 05/2010 и 8/2011).  

 

Члан 2. 

 У члану 2. став 2. мења се и гласи:  

„Седиште центра је у Кањижи, Главни трг бр. 9.“ 

 

Члан 3. 

 У члану 11. речи: „радних места“ замењују се речју: „послова“. 

 

Члан 4. 

 У члану 12. став 3. мења се и гласи:  

 „Три члана управног одбора су представници оснивача, један је представник запослених у Центру, а 

један је представник запослених у установама образовања.“   

 

Члан 5. 

 У члану 14. став 3. мења се и гласи:  

„Два члана Надзорног одбора су представници оснивача, а један је представник запослених у установама 

образовања.“ 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 6. 

Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, дужан је да 

усагласи Статут установе са овом Одлуком и исти достави на сагласност оснивачу. 

 

Члан 7. 

Комисија за прописе, представке и предлоге сачиниће пречишћен текст Одлуке о оснивању Регионалног 

центра за професионални развој запослених у образовању у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

Члан 8.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина Општине Кањижа 

Број: 02-105/2015-I/Б 

Дана: 23. 04. 2015. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 59. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007 

и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 19б Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
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4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 23. априла 2015. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о допуни Oдлуке о организацији Oпштинске управе општине Кањижа 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком врши се допуна Одлуке о организацији Општинсе управе општине Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа“, бр. 9/2014). 

 

Члан 2. 

 У члану 11. после алинеје 7 додаје се нова алинеја која гласи: 

 „–спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова; издавање грађевинске дозволе; 

пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење 

објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних 

овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и 

употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и 

за упис права својине на изграђеном објекту (у даљем тексту: обједињена процедура); спроводи обједињену 

процедуру и у случајевима издавања решења из члана 145. закона; у оквиру  обједињене процедуре спроводи 

измене локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи,“ 

 Досадашња алинеја 8 постаје алинеја 9. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 3. 

 Начелник општинске управе ће, у року до 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, донети акт о 

унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управe, по поступку прописаном овом одлуком. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-106/2015-I/Б 

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 

4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 23. априла 2015. године, 

донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист 

општине Кањижа”, бр. 19/2014). 
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Члан 2. 

У члану 5. Општег дела Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа”, 

бр. 19/2014), (у даљем тексту: Одлука) у табеларном приказу планираних примања буџета:  

- под редним бројем 1., економска класификација 711111 – Порез на зараде, у колони Средства буџета 

број: „240.000.000,00” замењује се бројем: „271.010.000,00”. 

- под називом „ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. 

ИМОВИНА“, у колони Средства буџета број: „965.902.912,68” замењује се бројем:  „996.912.912,68”.  

 

Члан 3. 

У члану 6. Општег дела Одлуке у табеларном приказу издатака буџета, по основним наменама:  

- под називом „УКУПНО (4+5+6)“, у колони Средства буџета број: „1.040.930,00” замењује се бројем: 

 „1.071.910.000,00”.  

 

Члан 4. 

У члану 7. Општег дела Одлуке у табеларном приказу издатака буџета, функционалној класификацији:  

- под називом „УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ“, у колони Средства буџета број: 

„1.040.930,00” замењује се бројем:  „1.071.910.000,00”.  

 

Члан 5. 

У Посебном делу Одлуке у разделу 3. глава 1.  

 

- позиција 129, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – прскање комараца, у колони 

Средства буџета, број: „4.200.000,00” замењује се бројем: „5.000.000,00”;  

- позиција 160, економска класификација 472 – Услуга кућне неге и помоћи у кући, у колони Средства 

буџета, број: „5.000.000,00” замењује се бројем: „5.800.000,00”;  

- позиција 194, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у колони Средства буџета, 

број: „7.000.000,00” замењује се бројем: „7.500.000,00”;  

- позиција 204, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у колони Средства 

буџета, број: „26.000.000,00” замењује се бројем: „30.000.000,00”;  

- додаје се позиција 204/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти-сопствено 

учешће у пројектима од општег значаја финансираних од стране виших нивоа власти, у колони 

Средства буџета, износ од 10.000.000,00 динара;  

- позиција 205, економска класификација 512 – Машина и опрема, у колони Средства буџета, број: 

„37.425.000,00” замењује се бројем: „37.975.000,00”;  

- додаје се позиција 217/1, економска класификација 422 – Трошкови путовања, у колони Средства 

буџета, износ од 800.000,00 динара; 

 

Члан 6. 

У Посебном делу Одлуке у разделу 3. глава 9. додаје се позиција 397/1, економска класификација 512 – 

Машина и опрема, у колони Средства буџета, износ од 10.000.000,00 динара. У Посебном делу Одлуке у 

разделу 3. глава 9. позиција 399, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, у колони 

Средства буџета, број: „45.000.000,00” замењује се бројем: „48.000.000,00”. 

 

Члан 7. 

У Посебном делу Одлуке у разделу 3. глава 11. додају се  

- позиција 401/1, економска класификација 421 – Стални трошкови, у колони Средства буџета, износ 

од 5.000,00 динара; 

- позиција 401/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору, у колони Средства буџета, износ 

од 50.000,00 динара. 

 

Члан 8. 

У Посебном делу Одлуке у разделу 3. глава 14.3. додаје се 

- позиција 472/1, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у колони Средства 

буџета, износ од 505.000,00 динара. 

 

Члан 9. 

У Посебном делу Одлуке под називом „Укупни расходи:“, у колони Средства буџета број: „1.040.930,00” 

замењује се бројем:  „1.071.910.000,00”.  

 

Члан 10. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводине    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 400-117/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) 

и члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст 

и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Друштва са ограниченом одговорношћу 

за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица 

 за 2014. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2014. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на 

седници одржаној дана 26. јануара 2015. године.  

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-86/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу 47. тачка 19г  Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен 

текст и 8/2014), а у вези са чланом 36. Статута ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, Скупштина 

општине Кањижа на седници одржаној дана 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о реализацији Програма пословања 

ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа за 2014. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о реализацији Програма пословања ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ 

Кањижа за 2014. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, на 

седници одржаној дана 30. марта 2015. године. 

 

II 

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

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-97/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) 

и члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст 

и 8/2014) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања 

Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа за 2014. годину 

 

I 

 Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за уређење насеља општине 

Кањижа за 2014. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа на 

седници одржаној 28. јануара 2015. године. 

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-75/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен 

текст и 8/2014), а у вези са чланом 30. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању за 2014. годину 

 

 

I 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању за 2014. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању на седници одржаној 09. марта 2015. године. 

 

 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 



Број:  7.            23.04.2015.                                СТРАНА  69.  OLDAL                                   2015.04.23.        7.  szám 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-84/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 83/2014 – др. закон), а у вези са чланом 34. Статута Образовно–културне установе „Cnesa“ 

Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Образовно-културне установе 

„Cnesa“ Кањижа у 2014. години 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа у 2014. години, 

који је усвојио Управни одбор Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа на седници одржаној дана 16. 

марта 2015. године. 

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-90/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), члана  47. тачка 8. 

Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014), а у вези 

са чланом 13. Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници 

одржаној дана 23. априла 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа 

за 2014. години 

 

I 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2014. годину, који је 

усвојио Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа на седници одржаној 3. марта 2015. године. 

  

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

 



Број:  7.            23.04.2015.                                СТРАНА  70.  OLDAL                                   2015.04.23.        7.  szám 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-444/2014-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 - 

пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 29. Статута Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа, Скупштина 

општине Кањижа на седници одржаној дана 23. априла 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа 

 у 2014. години 

 

I 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа у 2014. години, који је 

усвојио Управни одбор Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа на седници одржаној 17. марта 2015. године. 

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-91/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 28. Статута Дома здравља Кањижа,  Скупштина општине Кањижа 

на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Дома здравља Кањижа у 2014. години 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Дома здравља Кањижа у 2014. години, који је усвојио Управни 

одбор Дома здравља Кањижа на седници одржаној 24. марта 2015. године. 

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

 

 

 

 

 



Број:  7.            23.04.2015.                                СТРАНА  71.  OLDAL                                   2015.04.23.        7.  szám 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа        Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-96/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 36. Статута Центра за социјални рад Кањижа, Скупштина општине 

Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа 

 за 2014. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа за 2014. годину, који је усвојио 

Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа на седници одржаној 13. фебруара 2015. године.  

 

 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-41/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст 8/2014), а у вези са чланом 26. Статута  Центра за пружање услуга социјалне заштите, 

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештаја о раду 

 Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2014. години  

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2014. години, који 

је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите на седници одржаној 04. марта 2015. 

године.  

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

 



Број:  7.            23.04.2015.                                СТРАНА  72.  OLDAL                                   2015.04.23.        7.  szám 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-88/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 23. априла 2015. године, 

донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о давању сагласности на  Извештај о извршењу програма рада  

Историјског архива Сента за 2014. годину 

 

I 
 Даје се сагласност на Извештај о извршењу програма рада Историјског архива Сента за 2014. годину, 

који је усвојио Управни одбор Историјског архива Сента на седници одржаној 02. фебруара 2015.  године.   

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-30/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014) и члана 14. Статута  Информационог центра за развој Потиског региона Скупштина 

општине Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године донела, је следеће 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о давању сагласности на Извештај о раду 

Информационог центра за развој Потиског региона за 2014. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Информационог центра за развој Потиског региона за 2014. 

годину, који је усвојио Управни одбор Информационог центра за развој Потиског региона, на седници одржаној 

28. јануара 2015. године  

 

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".  

 

 

 

 



Број:  7.            23.04.2015.                                СТРАНА  73.  OLDAL                                   2015.04.23.        7.  szám 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина   Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа      Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-67/2015-I/Б 

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен 

текст и 8/2014), а у вези са чланом 14. Туристичке организације општине Кањижа, Скупштина општине Кањижа 

на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Туристичке организације општине 

Кањижа за 2014. годину 

 

I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Туристичке организације општине Кањижа за 2014. годину, који 

је усвојио Управни одбор Туристичке организације општине Кањижа на седници одржаној дана 03. новембра 

2014. године. 

 

 

II 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-87/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. тачка 19в Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 23. априла 2015. године године, 

донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Црвеног крста Кањижа 

у 2014. години 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Црвеног крста Кањижа у 2014. години, који је усвојен на седници 

Управног одбора Црвеног крста Кањижа одржаној 12. јануара 2015. године. 

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

 

 



Број:  7.            23.04.2015.                                СТРАНА  74.  OLDAL                                   2015.04.23.        7.  szám 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-43/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 16. тачка 20а Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 34. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 

111/2009, 92/2011 и 93/2012) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела 

је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о давању сагласности на  Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Кањижа за 2014. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације  општине Кањижа за 

2014. годину. 

 

 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-70/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 16. став 2. Статута  Фонда за развој привреде општине Кањижа, 

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној  23. априла 2015. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о давању сагласности на  Извештај о раду Фонда за развој привреде општине 

Кањижа за 2014. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Фонда за развој привреде општине Кањижа за 2014. годину, који 

је усвојио Управни одбор Фонда за развој привреде општине Кањижа на седници одржаној дана 25. фебруара 

2015. године. 

 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

 



Број:  7.            23.04.2015.                                СТРАНА  75.  OLDAL                                   2015.04.23.        7.  szám 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-77/2015-I/Б 

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  члана 81. тачка 5г. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 19. став 3. алинеја 6. Одлуке о организацији Општинске управе 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 23. априла 

2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на  Извештај о раду Општинске управе општине Кањижа 

 у 2014. години 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Општинске управе општине Кањижа у 2014. години.  

 

 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-120/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. тачка 20. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 30. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа 

(„Службени лист општине Кањижа бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на 

седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о давању сагласности на  Извештај о раду Општинског већа општине Кањижа 

 у 2014. годину 

 

 

I 
 Даје се сагласност на Извештај о раду Општинског већа општине Кањижа у 2014. години.  

 

 

II 

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

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-98/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. 

Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

o давању сагласности на Одлуку o цени услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода Друштва са ограниченом одговорношћу 

„Потиски водоводи“ д.о.о. Хоргош 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку o цени услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања 

отпадних вода Друштва са ограниченом одговорношћу „Потиски водоводи“ д.о.о. Хоргош бр. 170-0004, коју је 

донела Скупштина  Друштва са ограниченом одговорношћу „Потиски водоводи“ д.о.о. Хоргош на седници 

одржаној 26. марта 2015. године.  

 

 

II 

Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 01. маја 2015. године. 

 

 

III 

Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 325-5/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. 

Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 23. априла 2015. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

o давању сагласности на Одлуку o цени машинских, погребних, димничарских,  пијачних 

  и зоохигијенских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 

I 
Даје се сагласност на Одлуку o цени машинских, погребних, димничарских,  пијачних  и зоохигијенских 

услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа бр. 143/2015, коју је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 30. марта 2015. године.  

 

II 

Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 01. маја 2015. године, осим цена утврђених у тач. 

2. „ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ“ подтачка 6–8., које се примењују почев од 01. јануара 2016. године. 

 

 

III 

Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 38-1/2015-I/Б  

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) Надзорни одбор 

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа,  на II седници одржаној дана 26.03.2015. године, 

донео је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

o цени машинских, погребних, димничарских,  пијачних 

и зоохигијенских услуга ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 

Члан 1. 

 Утврђују се цене машинских, погребних, димничарских,  пијачних  и зоохигијенских услуга које пружа 

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, према следећем: 

 

1. ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ  
 

1.1. Обавезне димничарске услуге 
 

Ред. 

бр. 
Назив услуге Јед. мере 

Цена без 

ПДВ 
Цена са ПДВ 

1.  Чишћење димњака по комаду месечно комад 49,16 58,99 

2.  Годишња контрола димњака-гасних   

инсталација 

по  

домаћинству 
556,39 667,67 
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1.2. Остале димничарске услуге 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге Јед. мере 

Цена без 

ПДВ 
Цена са ПДВ 

1. Технички преглед нових зиданих димњака комад 1.667,19 2.000,62 

2. Атестирање димњака за увођење гаса комад 1.667,19 2.000,62 

3. Чишћење димњака по посебном позиву комад 552,06 662,47 

4. Спаљивање димњака/по радном часу    

 а) за кориснике који плаћају димничарину час 645,28 774,34 

 б) за кориснике који не плаћају димничарину час 926,22 1.111,47 

5. Годишња контрола димњака за правна лица комад 1.667,19 2.000,62 

6. Чишћење котлова за цент. греј. (150 kcals) комад 4.258,16 5.109,80 

7. Чишћење димњака за централно грејање комад 2.776,20 3.331,45 

8. Чишћење димњака у општини Кањижа  комад 262,96 315,55 

9. Контрола исправности димњака у насељеним 

местима 

комад 
157,78 189,34 

10. Aмортизација возила и трошкови транспорта 

(ван насељеног места Кањижа) 

km 20% од цене горива 

 

2. ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ  
 

 

Ред. 

бр. 

Назив услуге Јед. мере 
Цена без 

ПДВ 
Цена са ПДВ 

1. Корисници пијачног простора са резервацијом 

продајног места 

   

1.1. Продаја робе на тезги  – пијачни дани m 89,17 107,00 

1.2. Продаја робе ван тезге – пијачни дани m 71,34 85,60 

1.3. Продаја робе на тезги – остали дани m 44,59 53,50 

1.4. Продаја робе ван тезге – остали дани m 35,67 42,80 

2. Корисници пијачног простора без резервације 

продајног места 

 
  

2.1. Продаја робе на тезги – пијачни дани m 124,84 149,80 

2.2. Продаја робе ван тезге – пијачни дани m 107,00 128,40 

2.3. Продаја робе на тезги – остали дани m 62,42 74,90 

2.4. Продаја робе ван тезге – остали дани m 53,50 64,20 

3. Корисници објекта млечне пијаце са резервацијом 

продајног места 

 
  

3.1. За расхладну витрину са столом – пијачни дани m 111,46 133,75 

3.2. За пола расхладне витрине са столом  – пијачни дани 

(0,75 m1) 

 
80,25 96,30 

3.3. За сто без витрине – пијачни дани m 89,17 107,00 

4. Корисници објекта млечне пијаце без резервације 

продајног места 

 
  

4.1. За расхладну витрину са столом – пијачни дани m 147,13 176,55 

4.2. За пола расхладне витрине са столом  – пијачни дани 

(0,75 m1) 

 
107,00 128,40 

4.3. За сто без расхладне витрине – пијачни дани m 124,84 149,80 

5. Годишња резервација продајних места и столова    
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5.1. Покривени столови  m 5.697,75 6.837,30 

5.2. Непокривени столови m 4.413,75 5.296,50 

5.3. Продајно место на земљи m 3.210,00 3.852,00 

5.4. Покривени столови – први ред m 7.623,75 9.148,50 

5.5. Непокривени столови – први ред m 6.580,50 7.896,60 

5.6. Продајно место на земљи – први ред m 5.617,50 6.741,00 

5.7. Столови са расхладном витрином у млечној хали m 10.031,25 12.037,50 

5.8. Столови без расхладне витрине у млечној хали m 6.420,00 7.704,00 

6. Цене на простору вашаришта (сточна пијаца)  

6.1. Коњи, бикови, краве и магарци  ком 219,35 263,22 

6.2. Ждребад и телад  ком 184,58 221,49 

6.3. Свиње и назимад а) од 15 до 30 кг  /ком. ком 117,70 141,24 

                               б) од 30 до 100 кг / ком. ком 134,65 161,57 

6.4. Овце  ком 117,70 141,24 

6.5. Прасад и телад до 3 месеца  ком 90,06 108,07 

7. Занатлијски производи и кућна радиност     

7.1. Цена за закуп продајног места за продају занатлијских 

производа   

m² 
117,70 141,24 

7.2. Цена за закуп продајног места за продају расада, цвећа, 

сушеног цвећа, бачванских производа и других 

пољопривредних производа  

m² 

90,06 108,07 

8.  Цене услуга за време одржавања вашара  

8.1. Циркуски шатор дан 2.782,00 3.338,40 

8.2. Стрелиште  дан 145,35 174,41 

8.3. Рингишпил дан 739,20 887,03 

8.4. Забавне игре (флипери, аутомати и сл.) дан 107,90 129,47 

8.5. Дечији воз дан 739,20 887,03 

8.6. Угоститељски шатор за продају хране и  пића ком 1.300,95 1.561,13 

8.7. Трактор, приколица, камион ком 219,35 263,22 

8.8. Круњач, крупара, плуг, сејачица и остало ком 133,75 160,50 

8.9. Аутомобил ком 178,34 214,00 

8.10. Мотоцикл ком 107,00 128,40 

9. Цене употребе јавног тоалета    

9.1. Употреба тоалета на вашаришту ком 26,75 32,10 

9.2. Употреба тоалета на пијаци ком 26,75 32,10 

 

За годишњу резервацију продајних места и столова у висини од 20.000,00 – 50.000,00 РСД постоји 

могућност одложеног плаћања до 90 дана, а у случају када је годишњи износ резервације преко 50.000,00 РСД 

постоји могућност одложеног плаћања до 180 дана. 

 

3. ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ 
 

Ред. 

бр. 
Назив услуге 

Цена без 

ПДВ 
Цена са ПДВ 

1. Сахрањивање из мртвачнице у Кањижи   

1.1.  Припрема и превоз покојника погребним возилом од стана до 3.771,50 4.148,66 
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мртвачнице 

1.2.  Пријем покојника и смештај у мртвачницу 2.166,14 2.382,75 

1.3.  Пренос покојника од мртвачнице до гробног места/гробнице 1.726,68 1.899,35 

2.  Коришћење мртвачнице  2.587,56 2.846,32 

3.  Остале услуге    

3.1.  Испис имена на крст и мртвачки сандук 634,61 698,07 

3.2. Ископ и затварање раке за одрасле 6.168,86 6.785,75 

3.3. Ископ и затварање раке за децу 2.290,78 2.519,86 

3.4. Коришћење простора за испраћај за сахрану  1.233,10 1.356,41 

3.5. Коришћење простора за испраћај за сахрану у зимском периоду  1.708,63 1.879,70 

3.6. Коришћење расхладне коморе/по дану 1.251,17 1.376,29 

3.7. Сахрањивање у гробницу 9.041,78 9.945,96 

3.8. Скидање и постављање бетонског поклопца / по ком. 1.674,22 1.841,64 

3.9. 

 Посебне интервенције (за случај саобраћајне несреће, самоубиства, 

вађење из воде, спремање покојника и др.) 
2.820,42 3.102,47 

3.10.  Премештање људских остатака дубље (сасип костију) 3.700,99 4.071,09 

3.11.  Похрањивање урне  2.675,00 2.942,50 

3.12.  Трошкови сахране социјално угрожених лица 21.970,06 25.435,07 

3.13.  Херметичко затварање лименог сандука 2.502,31 2.752,54 

4.   Превоз покојника     

4.1.  Превоз покојника – по km.  50% од цене бензина 

4.2 Остале услуге приликом преузимања покојника / по радном часу 669,03 735,94 

5.  Ексхумација     

5.1.  Ексхумација из гробног места/гробнице са дезинфекцијом 10.169,95 11.186,95 

5.2. 

 Пренос покојника после ексхумације у друго гробно место/гробницу на 

истом гробљу  
757,57 833,33 

5.3.  Превоз ексхуминарог покојника на друго гробље 6.163,96 6.780,35 

6. 

Закуп, накнада за продужење коришћења и уређење гробног 

места/гробнице  
 

6.1.  Закуп гробног места, гробнице и касете за похрањивање урне/по особи  1.925,10 2.117,62 

6.2.  Накнада за продужење коришћења гробног места и гробнице 1.233,13 1.356,45 

6.3.  Трошкови издавања одобрења за извођење каменорезачких радова  1.726,70 1.899,37 

6.4 Накнада за уређење гробног места и гробнице 2.613,15 2.874,47 

 

4. МАШИНСКЕ УСЛУГЕ 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге Јед. мере 

Цена без 

ПДВ 
Цена са ПДВ 

1. Чишћење септичких јама са превозом фекалија     

1.1. физичка лица  тура 3.467,59 3.814,35 

1.2. правна лица тура 4.557,41 5.013,15 

1.3. корисници буџетских средстава  тура 4.557,41 5.013,15 

2. Одношење грађевинског шута и др.    

2.1. физичка лица  тура 3.467,59 3.814,35 

2.2. правна лица тура 4.557,41 5.013,15 

2.3. корисници буџетских средстава тура 4.557,41 5.013,15 

3. Накнада за рад утоваривача  час 6.420,00 7.704,00 

4. Aмортизација возила и трошкови транспорта (ван 

насељеног места Кањижа) 

км 20% од цене горива 
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5. ЗООХИГИЈЕНСКЕ УСЛУГЕ 

 

Ред. 

бр. 
Назив услуге Јед. мера 

Цена без 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ 

1. хватање и збрињавање напуштених и изгубљених животиња 

(паса и мачака) 

акција 
15.850,26 19.020,32 

2. исхрана у прихватилишту  ком 64,20 77,04 

3. смештај, одржавање, чишћење и дезинфекција прихватилишта 

са одношењем отпада 

дан 
1.476,60 1.771,92 

4. услуге ветеринара и здравствена заштита ком 2.496,66 2.996,00 

5. хумано лишавање живота  ком 445,84 535,00 

6. сакупљање животињских лешева са јавних површина акција 9.287,60 11.145,12 

7. враћање напуштених и изгубљених животиња на захтев  

власника 

ком 
1.337,50 1.605,00 

8. Нешкодљиво уклањање животињских лешева  

8.1. излазак и рад екипе ком 1.000,00 1.200,00 

8.2. предаја кафилерији дин/кг 21,00 25,20 

8.3. дезинфекција превозног средства возило 166,67 200,00 

8.4. амортизација возила и трошкови транспорта км 20% од цене горива 

 

 

Члан 2. 

 Цене се примењују почев од 1. маја 2015. године, осим цена утврђених у тач. 2. „Пијачне услуге“ 

подтачка 6–8., које се примењују почев од 01.01.2016. године. 

  

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку доставити на сагласност Скупштини општине Кањижа.   

 

 

Члан 4. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

 

Ј.П. за комуналне услуге  

„Комуналац“ Кањижа            Председник Надзорног одбора 

Број: 143/2015        Димитрије Павићевић с.р. 

Дана: 30. 3. 2015. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 65. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 

8/2014) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст)  Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној  23. априла 2015. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Савета за локалну самоуправу 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за локалну самоуправу САБОЛЧ ХЕРЕДИ из Кањиже, на предлог 

Одборничке групе СВМ у Скупштини општине Кањижа.    
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II 

За члана Савета за локлану самоуправу ИМЕНУЈЕ СЕ МАРТА БУШ из Кањиже, ул. Сомборска бб, на 

предлог Одборничке групе СВМ у Скупштини општине Кањижа. 

 

 

III 

Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Савета за локалну самоуправу образованог 

решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-251/2012-I/Б од 13. септембра 2012. године. 

 

 

IV 
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа      Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-69/2015-I/Б 

Дана: 23. 04. 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 74. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 -  пречишћен текст 

и 8/2014) и члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању  стварима у својини општине 

Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) Општинско веће општине Кањижа на 97. 

седници донело је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стављању ван снаге Одлуке о давању на коришћење дела непокретности уписане у 

ЛН бр. 5814 радној јединици Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа „Инфо ТВ“ 

 

I  

 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о давању на коришћење дела непокретности уписане у ЛН бр. 5814 

радној јединици Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа „Инфо ТВ“, бр. 02-244/2014-I/Ц коју је 

03.07.2014. године донело Општинско веће општине Кањижа.  

 

 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Општинског већа 

Општина Кањижа             др Михаљ Бимбо с. р. 

Општинско већ е  

Број: 02-111/2015-I/Ц 

Дана: 17.04.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 22. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 74. 

Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 -  пречишћен текст и 8/2014) и члана 3. 

Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању  стварима у својини општине Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) Општинско веће општине Кањижа на 97. седници донело је  
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О  Д  Л  У  К  У 

о покретању поступка за давање у закуп дела непокретности уписане 

у ЛН бр. 5814, к.о. Кањижа, парц. бр. 1537 у јавној својини општине Кањижа  

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности у јавној својини општине 

Кањижа, уписаној у ЛН бр. 5814, к.о. Кањижа, парц. бр. 1537, која се налази  у  Кањижи, ул. Дожа Ђерђа бр. 4, и 

то:  

1. канцеларија бр. 2 у површини од 12,61 m² 

2. канцеларија бр. 3 у површини од 12,33 m² 

3. канцеларија бр. 4 у површини од 12,33 m² 

4. канцеларија бр. 5 у површини од 32,18 m² 

5. канцеларија бр. 6 у површини од 15,90 m² 

 

 

II 

 Делови непокретности из тачке I издаје се у закуп на период од пет година, путем јавног оглашавања, 

прикупљањем писмених понуда.  

 

III 

Опредељује се намена ствари из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за обављање делатности образовања и 

културе, рекреације и спорта.    

 

 

IV 

Образује се Комисија за спровођење поступка за давање у зaкуп непокретности из тачке I ове одлуке, 

путем јавног оглашавања, прикупљањем писмених понуда у саставу:  

1. Атила Каса - председник 

2. Естер Марковић - члан 

3. Диана Рац Мајор - члан. 

Комисија из претходног става има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда сагласно 

одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр 

24/2012), размотри прикупљене понуде на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са 

одговарајућим предлогом и исти достави Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

V 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                др Михаљ Бимбо с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-113/2015-I/Б 

Дана: 17.04.2015.године. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011и 123/2014) и 

члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр.19/2014) председник 

општине Кањижа донео је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 

 

1. 
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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. 

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

субјектима:  

 

ред 

бр 
назив изборне листе 

број гл. 

које је 

добила 

изборна 

листа 

коеф.  проценат 
месечни 

износ 

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

1 Демократска странка – Борис Тадић 3.352 1,0 3.352 28,96% 19.837,60 

2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 24.687,40 

3 
Лига социјалдемократа Војводине –

Ненад Чанак 
793 1,0 793 6,85% 4.692,25 

4 
Време је за буђење  – „Укрок“ Франчик 

Јожеф/Леко Лајош 
1.272 1,0 1.272 10,99% 7.528,15 

5 Покрет Мађарске наде – Балинт Ласло 491 1,5 736,5 6,36% 4.356,60 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 

Иштван 
1.249 1,0 1.249 10,80% 7.398,00 

 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 Кањижа 

Председник општине                 др Михаљ Бимбо с. р. 

Број: 400-116 /2015-IА  

Дана: 09.04.2015. год. 

К а њ и ж а  

 

 

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 12/2008), а у вези са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2014) председник општине Кањижа расписује 

 

 

II. ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2015. годину 
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Укупан износ средстава намењених финансирању пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа 

по II. јавном конкурсу за 2015. годину износи 1.000.000,00 динара. 

Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије 

општине Кањижа у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) за реализацију пројеката из следећих области: 

 

1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора 

2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и 

др) 

3. развој локалне заједнице 

4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана 

5. афирмисања људских и мањинских права  

6. програма за образовање  

7. програма за омладину  

8. програма за стара лица  

9. афирмисања демократизације локалне средине  

10. развоја цивилног друштва  

11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са 

инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)  

12. културне баштине, неговања историјских тековина  

13. волонтерства  

14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида  

15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности  

16. активности пензионерских организација  

17. неформалног образовања  

18. афирмисања женских права  

19. за развој јавног информисања  

20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма 

 

Одлуком председника општине бр. 02-112/2015-I/A од дана 16.04.2015. године као приоритетне области за 

пројекте невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по II. јавном конкурсу у 2015. 

години утврђене су области под редним бројевима: 2., 3., и 7. 

 

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) којe су регистрованe на територији 

општине Кањижа, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као општинске, 

међуопштинске или републичке организације. Право учешћа имају само онa удружења грађана којa своје циљеве 

не остварују првенствено у области културе, пољопривреде и информисања и то потврђују решењем о упису 

удружења у Регистар. 

 

Невладина организација (удружење) може учествовати на конкурсу са највише 2 пројекта, а средства из буџета 

општине Кањижа додељују се за финансирање само једног пројекта.  

Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа. Пројекат мора бити завршен до истека буџетске 

године, односно до 31.12.2015. године. 

Невладина организација (удружење) је дужна да обезбеди средства у висини од 10% вредности пројекта из 

других извора за реализацију пројекта. 

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. 

Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у термину од 8,00 до 12,00 часова, у Услужном 

центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1 и канцеларији бр. 24., односно са званичне 

интернет презентације општине Кањижа (www.kanjiza.rs/конкурси) 

 

Конкурсна документација садржи: 

1. образац пријаве  

2. биографију координатора пројекта и кључних сарадника 

3. фотокопију решења о упису организације (удружења) у Регистар 

4. фотокопију оснивачког акта (статута) 

 

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: II. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА НВО, на адресу Главни трг бр. 1., 24420 Кањижа, поштом или предајом у Услужном центру 

Општинске управе општине Кањижа. 
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Рок за подношење пријава је 07. мај 2015. године, до 12,00 часова.  

 

Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су: 

1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса    од 1–10 бод. 

2. остварени резултати НВО претходних година и материјална и  

    кадровска опремљеност       од 1–10 бод. 

3. одрживост пројекта         од 1–10 бод. 

4. сарадња са локалном заједницом      од 1–10 бод. 

 

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем 

обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или е-mail-а и 

непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати/бодовати. 

Конкурсна документација се не враћа.  

 

Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања и на званичној презентацији општине Кањижа. 

 
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 875–166 лок. 244 код Пирошке Дарабан. 
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