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На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007  и 83/2014 – др.
закон) и члана 47.  тачка 12.   Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању престанка функције председнику општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ СЕ  да  престаје  функција председнику општине  Кањижа,  др МИХАЉУ БИМБОУ из

Кањиже, због истека мандата, са даном доношења овог решења.

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине
Општина Кањижа Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-227/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. год.
Кањижа

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007  и 83/2014 – др.
закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о избору председника општине Кањижа

I
РОБЕРТ  ФЕЈСТАМЕР, дипломирани  економиста  из  Кањиже,  одборник   Скупштине  општине

Кањижа, бира се за председника оштине Кањижа, на време од четири године, почев од 9. јуна 2016. године. 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа  Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-232/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007  и 83/2014 – др.
закон) и члана 47.  тачка 12.   Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.
године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању престанка функције заменику председника

општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да престаје функција заменику председника општине Кањижа, ЕРВИНУ ХУЖВАРУ

из Хоргоша, због истека мандата, са даном доношења овог решења.

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине
Општина Кањижа Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-226/2016-I/Б
Дана: 9. 6. 2016. год.
Кањижа

На основу члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон)
и члана 47. тачка 12. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст ,
8/2014,  4/2016 и 15/2016) Скупштина  општине Кањижа,  на  конститутивној  седници  одржаној  9. јуна  2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о избору заменика председника општине Кањижа

I
НЕБОЈША РАКИЋ, менаџер из Кањиже, одборник  Скупштине општине Кањижа, бира се за заменика

председника општине Кањижа, на време од четири године, почев од 9. јуна 2016. године. 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-233/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007  и 83/2014 – др.
закон) и члана 47.  тачка 12.   Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању престанка функције

 члановима Општинског већа општине Кањижа

I
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УТВРЂУЈЕ  СЕ  да  престаје  функција члановима Општинског  већа  општине  Кањижа  због  истека
мандата, са даном доношења овог решења, и то:

1. МОНИКИ ХАЛАС из Кањиже   
2. ЕДЕУ САРАПКИ из Мале Пијаце
3. ШАНДОРУ БЕРЕЦУ из Кањиже   
4. ПИРОШКИ ДАРАБАН из Кањиже   
5. ВИЛМОШУ ТОТУ из Кањиже   
6. ГИЗЕЛИ МОЛНАР из Кањиже.   

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине
Општина Кањижа Милош Кравић с. р
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-228/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. год.
Кањижа

На основу члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон)
и члана 47. тачка 12. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст ,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина  општине Кањижа,  на конститутивној  седници  одржаној  9. јуна  2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о избору Општинског већа општине Кањижа

I
За чланове Општинског већа општине Кањижа бирају се: 
1. ЕРВИН ХУЖВАР из Хоргоша, за подручје привреде и пољопривреде 
2. САБОЛЧ КАВАИ из Кањиже, за подручје просвете
3. ЗОРАН ТЕСЛИЋ из Трешњевца, за подручје омладина и спорт
4. МАРИАНА БЕДЕ из Кањиже, за подручја информисање и међународни односи
5. ЛАСЛО ЧИКОШ из Кањиже, за подручја социјалнa и здравствена заштита
6. РАДОМИР МИЛОЈЕВИЋ из Кањиже, за подручје заштита животне средине
7. МАРКО ЖДЕРО из Кањиже, за подручје комуналне делатности и инфраструктура.

II
Председник општине Кањижа је председник општинског већа. 

III
Заменик председника општине Кањижа је члан општинског већа по функцији. 

IV
Чланови Општинског већа општине Кањижа бирају се на време од четири године. 

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина  Председник Скупштине општине  



  Број:  16.                 09.06.2016.                     СТРАНА  50.  OLDAL                        2016. 06.09.           16.  szám

Општина Кањижа Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-235/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010
- одлука УС и 54/2011), а у вези са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2009 и 83/2014 - др. закон) Скупштина општине Кањижа, на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.
године, донела је

 
О Д Л У К У

о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа 

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да РОБЕРТУ ФЕЈСТАМЕРУ из Кањиже, одборнику Скупштине општине Кањижа,

изабраном на изборима одржаним 24.4.2016. године са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ИШТВАН  ПАСТОР  –  VAJDASÁGI  MAGYAR  SZÖVETSÉG - PÁSZTOR  ISTVÁN престаје мандат
одборника пре истека времена на које је изабран, због избора на функцију председника општине Кањижа дана 9.
јуна 2016. године.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредама члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 -  одлука УС и 54/2011)  прописано је  да одборнику престаје  мандат  пре истека  времена  на  које  је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом неспојиве с функцијом одборника. 

Одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у скупштини општине. 

Роберт Фејстамер,  одборник Скупштине оппштине Кањижа изабран на изборима одржаним 24.4.2016.
године,  са  изборне  листе  САВЕЗ  ВОЈВОЂАНСКИХ  МАЂАРА –  ИШТВАН  ПАСТОР  –  VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN, дана 9. јуна 2016. године изабран је на функцију председника
општине Кањижа.

На  основу  наведених  законских  одредби Скупштина општине  Кањижа  донела  је   одлуку  као  у
диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од
48 часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа             Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-237/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010
- одлука УС и 54/2011), а у вези са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2009 и 83/2014 - др. закон) Скупштина општине Кањижа, на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.
године, донела је

 O Д Л У К У

о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа 
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I
УТВРЂУЈЕ  СЕ  да НЕБОЈШИ  РАКИЋУ из  Кањиже,  одборнику  Скупштине  општине  Кањижа

изабраном  на изборима одржаним  24.4.2016. године, са изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ престаје мандат  одборника пре  истека  времена  на  које  је  изабран,  због  избора  на  функцију
заменика председника општине Кањижа дана 9. јуна 2016. године.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредама члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 -  одлука УС и 54/2011)  прописано је  да одборнику престаје  мандат  пре истека  времена  на  које  је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом неспојиве с функцијом одборника. 

Одредбама члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон) регулисано је да председнику општине и заменику председника општине избором на ове функције
престаје мандат одборника у скупштини општине. 

Небојша Ракић,  одборник Скупштине  оппштине Кањижа изабран  на изборима одржаним  24.4.2016.
године, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, дана 9. јуна 2016. године изабран је
на функцију заменика председника општине Кањижа.

На  основу  наведених  законских  одредби Скупштина општине  Кањижа  донела  је   одлуку  као  у
диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од
48 часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа             Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-240/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010
- одлука УС и 54/2011), а у вези са чланом 43. став  8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2009 и 83/2014 - др. закон) Скупштина општине Кањижа, на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016.
године, донела је

 

О Д Л У К У

о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа 

I
УТВРЂУЈЕ СЕ  да ЗОРАНУ ТЕСЛИЋУ  из  Трешњевца,  одборнику  Скупштине  општине  Кањижа,

изабраном на изборима одржаним 24.4.2016. године са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ИШТВАН  ПАСТОР  –  VAJDASÁGI  MAGYAR  SZÖVETSÉG - PÁSZTOR  ISTVÁN престаје мандат
одборника пре истека времена на које је изабран, због избора за члана Општинског већа општине Кањижа дана
9. јуна 2016. године.

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредама члана 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 -  одлука УС и 54/2011)  прописано је  да одборнику престаје  мандат  пре истека  времена  на  које  је
изабран преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом неспојиве с функцијом одборника. 

Одредбама члана 43. став 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да одборнику који буде изабран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.  
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Зоран  Теслић,  одборник  Скупштине  оппштине  Кањижа  изабран  на  изборима  одржаним  24.4.2016.
године,  са  изборне  листе  САВЕЗ  ВОЈВОЂАНСКИХ  МАЂАРА –  ИШТВАН  ПАСТОР  –  VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN, дана 9. јуна 2016. године изабран је за члана Општинског већа
општине Кањижа.

На  основу  наведених  законских  одредби Скупштина општине  Кањижа  донела  је   одлуку  као  у
диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од
48 часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа             Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-238/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“', бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) Скупштина општине Кањижа,  на  конститутивној
седници одржаној 9. јуна 2016. године, донела је

О Д Л У К У

о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ СЕ  да  ИБОЉИ ВЕСЕЛИНОВ  из Хоргоша, одборници Скупштине  општине  Кањижа

изабраној на изборима одржаним 24.4.2016. године, са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ИШТВАН ПАСТОР  – VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN престаје мандат одборника
пре истека времена на које је изабрана, због подношења усмене оставке на конститутивној седници Скупштине
општине Кањижа одржаној 9. јуна 2016. године 

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на
које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети оставку усмено на седници
скупштине јединице локалне самоуправе и да после подношења усмене  оставке  одборника, скупштина без
одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат.

Одборница Скупштине  општине  Кањижа  Ибоља  Веселинов  из  Хоргоша,  изабрана на  изборима
одржаним 24.4.2016. године са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР  –
VAJDASÁGI  MAGYAR  SZÖVETSÉG-PÁSZTOR  ISTVÁN поднела је  оставку  усмено, на  конститутивној
седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9.6.2016. године.

На  основу  наведених  законских  одредби Скупштина општине  Кањижа  донела  је   одлуку  као  у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа             Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-242/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
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Кањижа

На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“', бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) Скупштина општине Кањижа,  на  конститутивној
седници одржаној 9. јуна 2016. године, донела је

О Д Л У К У

о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ  СЕ  да  ТАТЈАНИ  ВАРЈУ  ПОТРЕБИЋ  из  Кањиже, одборници Скупштине  општине

Кањижа изабраној на  изборима  одржаним  24.4.2016.  године,  са  изборне  листе  САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА –  ИШТВАН  ПАСТОР  –  VAJDASÁGI  MAGYAR  SZÖVETSÉG-PÁSZTOR  ISTVÁN престаје
мандат одборника пре истека времена на које је изабрана, због подношења усмене оставке на конститутивној
седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9. јуна 2016. године 

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“,  бр.  129/2007,  34/2010 -  Одлука УС и 54/2011) прописано је да одборнику престаје  мандат  пре истека
времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети оставку усмено
на  седници  скупштине  јединице  локалне  самоуправе  и  да  после  подношења  усмене   оставке  одборника,
скупштина без одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат.

Одборница Скупштине  општине Кањижа Татјана  Варју  Потребић,  изабрана на  изборима  одржаним
24.4.2016.  године  са  изборне  листе  САВЕЗ  ВОЈВОЂАНСКИХ  МАЂАРА –  ИШТВАН  ПАСТОР  –
VAJDASÁGI  MAGYAR  SZÖVETSÉG-PÁSZTOR  ISTVÁN поднела је  оставку  усмено, на  конститутивној
седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9.6.2016. године.

На  основу  наведених  законских  одредби Скупштина општине  Кањижа  донела  је   одлуку  као  у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа             Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-241/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“', бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) Скупштина општине Кањижа,  на  конститутивној
седници одржаној 9. јуна 2016. године, донела је

О Д Л У К У

о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ СЕ  да  ГИЗЕЛИ ЦРКВЕЊАКОВ  из Кањиже, одборници Скупштине  општине Кањижа

изабраној на  изборима одржаним  24.4.2016.  године, са  изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –  СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ престаје мандат одборника пре истека времена на које је изабрана, због подношења усмене оставке
на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9. јуна 2016. године 
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II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на
које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети оставку усмено на седници
скупштине јединице локалне самоуправе и да после подношења усмене  оставке  одборника, скупштина без
одлагања, на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат.

Одборница Скупштине  општине  Кањижа  Гизела  Црквењаков  из  Кањиже,  изабрана на  изборима
одржаним  24.4.2016. године  са изборне листе  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –  СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ поднела је
оставку усмено, на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9.6.2016. године.

На  основу  наведених  законских  одредби Скупштина општине  Кањижа  донела  је   одлуку  као  у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа             Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-236/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 2. и 3. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“', бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) Скупштина општине Кањижа,
на конститутивној седници одржаној 9. јуна 2016. године, донела је

О Д Л У К У
о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ  СЕ  да  ДР  ЈОСИПУ  ЛЕПЕШУ, одборнику Скупштине  општине  Кањижа

изабраном на  изборима одржаним  24.4.2016.  године, са  изборне  листе  МАЂАРСКИ ПОКРЕТ –
ОДСАД ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА престаје мандат одборника пре истека времена на које је
изабран, због подношења  усмене оставке на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа
одржаној 9. јуна 2016. године 

II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбама члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре
истека времена на које је изабран, између осталог и подношењем оставке, да одборник може поднети
оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе и да после подношења усмене
оставке  одборника,  скупштина  без  одлагања,  на  истој  седници утврђује  да  је  одборнику  престао
мандат.

Одборник Скупштине  општине  Кањижа  др  Јосип  Лепеш,  изабран на  изборима  одржаним
24.4.2016.  године  са  изборне  листе  МАЂАРСКИ  ПОКРЕТ  –  ОДСАД  ДРУГАЧИЈЕ –  ХАЛАС
МОНИКА поднео је  оставку  усмено, на  конститутивној  седници  Скупштине  општине  Кањижа
одржаној 9.6.2016. године.
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На основу наведених законских одредби Скупштина општине Кањижа донела је  одлуку као у
диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у
року од 48 часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа             Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-239/2016-I/Б
Дана: 9.6.2016. године 
Кањижа

На  основу  Локалног  акционог  плана  запошљавања  општине  Кањижа,  мишљења  Локалног  Савета  за
запошљавање, као  и  предлога  Комисије  за  спровођење  Локалног  акционог  плана  запошљавања  општине
Кањижа за 2016. годину од 24.05.2016., Председник општине Кањижа доноси

О Д Л У К У

о додели средстава намењених за спровођење јавних радова

 на територији општине Кањижа за 2016.

I

На  основу  расписаног  Јавног  конкурса  за  организовање  спровођења  јавних  радова  на  територији
општине Кањижа у 2016. години а на бази мишљења Локалног Савета за запошљавање, као и предлога Комисије
за спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа за 2016. годину додељују се средства
за организовање спровођења јавних радова на територији општине Кањижа у 2016. години у укупном износу од
3.950.000,00  динара, према следећем: 

 

Назив установе Назив пројекта
Број 
лица

Број 
месеци

Степен стручне 
спреме

Износ (дин)

1.
ЈП Комуналац

Одржавање јавних
површина у Кањижи

16 5

-I,II степен 7 лица
-III,IV степен 7 лица,
-VI степен  2 лицa,

2.581.920,00

2.
Удружење грађана 
Мета Терра

Здрава храна за
здраво друштво

2 5
-VI степен 1 лице,
-VII степен 1 лице

335.344,00

3.

Удружење за помоћ и 
заштиту интереса 
ментално и физички 
оштећених лица „С 
тобом за њих“  
Кањижа

Повећање
ефикасности рада

Удружења „С тобом за
њих“

Кањижа као
социјално предузеће

2 4
-III, IV степен 2 лица,

258.184,00

4. Удружење 
дефектолога Северне 

Организација рада у
дневном боравку за

6 4 -III, IV степен 2 лица,
-VI степен 1 лице,

774.552,00
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Војводине „Пужић“ децу из
маргинализованих

породица

-VII степен 3 лица

УКУПНО 26 - - 3.950.000,00

II
Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из средстава предвиђених

буџетом општине Кањижа за 2016.годину за потребе спровођења јавних радова на територији општине Кањижа.

III
Председник општине Кањижа и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују

међусобна права и обавезе.

IV
Ова Одлука је коначна.

V
Одлука се  објављује у „Службеном листу  општине Кањижа“ и на званичној  интернет презентацији

општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Председник општине
Општина Кањижа др. Бимбо Михаљ с. р.
Председник општине Кањижа
Број: 02-197/2016-I/А
Дана: 26.05. 2016. год.
Кањижа

На основу  члана  122.  став  3.  Пословника  Скупштине  општине  Кањижа („Сл.  лист  општине  Кањижа“,  бр.
12/2015 – пречишћен текст и  15/2016.) и  Правилника о коришћењу средстава  за репрезентацију у општини
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.  14/2016) бр.  400-159/2016-I/А од 01.  јуна 2016. године дошло је до
техничке грешке, те се даје следећа

И  С  П  Р  А  В  К  А

У Правилнику о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
14/2016) бр. 400-159/2016-I/А од 01. јуна 2016. године у члану 5. став 2. после речи одобрено уместо „решењем
Општинског већа о одобравању службеног пута у иностранство.“ треба да стоји „актом надлежног органа којим
је дата сагласност на службено путовање у иностранство.“

Дана: 09.6.2016. год.
Секретар Скупштине општине Кањижа
Марија Миловановић, с. р.
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