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На основу чл. 64-67. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 

99/2016), члана 59. став 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник 

РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 74. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 8/2017 – пречишћен) Општинско веће општине Кањижа, на 53. седници одржаној 17. новембра 2017. године, 

доноси 

 

О Д Л У К У 

о оснивању буџетског фонда за финансирање програма и мера активне политике запошљавања 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се буџетски фонд за финансирање програма и мера активне политике 

запошљавања (у даљем тексту: буџетски фонд) као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора, и то као 

индиректни корисник буџетских средстава у оквиру раздела IV – Општинска управа општине Кањижа.  

 

Члан 2. 

 Oвом одлуком уређује се: 

− сврха буџетског фонда, 

− време за које се буџетски фонд оснива, 

− надлежност органа општине одговорног за управљање буџетским фондом  

− извори финансирања буџетског фонда. 

 

Члан 3. 

 Сврха оснивања буџетског фонда је обезбеђивање наменских средстава за финансирање програма и 

мера активне политике запошљавања, а у циљу евидентирања средстава намењених за финансирање активне 

политике запошљавања и обезбеђивање њиховог наменског коришћења, на основу локалног акционог плана 

запошљавања који доноси скупштина општине за сваку календарску годину, а у складу са Законом о 

запошљавању и осигурању за случај незапослености 

 

Члан 4. 

 Буџетски фонд се оснива на неодређено време и почиње са радом 1. јануара 2018. године. 

 

Члан 5. 

 Организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове привреде одговорна 

је управљање буџетским фондом.  

 

Члан 6. 

 Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из: 

 1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета општине Кањижа за текућу годину; 

 2. других јавних прихода (прилози, донације, поклони, средстава остварена на конкурсима за програме 

и пројекте, као и друга средстава у складу са Законом). 

 

Члан 7. 

 Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у буџетском фонду и 

користиће се наменски за реализацију програма и мера активне политике запошљавања које спроводи 

организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове привреде у оквиру Локалног 

акционог плана запошљавања општине Кањижа за текућу годину. 

 

Члан 8. 

 Средства буџетског фонда користе се у складу са Локалним акционим планом запошљавања, који 

доноси скупштина општине на предлог Локалног савета за запошљавање. 

 Преузимање обавеза и плаћања на терет буџетског фонда врше се до нивоа средстава одобрених 

буџетском фонду.  

 Неутрошена средства буџетског фонда у текућој години преносе се у наредну годину.  

           

Члан 9. 

 Организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове привреде 

овлашћена је за располагање средствима са евиденционог рачуна буџетског фонда и одговара за њихово 

законито и наменско коришћење. 
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Члан 10. 

 Стручне, административне и друге послове за буџетски фонд обавља организационa јединица 

Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове привреде. 

 

Члан 11. 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Општинског већа 

Општина Кањижа               Роберт Фејтамер с. р. 

Општинско веће општине Кањиже 

Број: 02-373/2017-I/Ц 

Дана: 17.11.2017. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 18. став 1.  Закона о младима („ Службени гласник РС”, бр. 50/2011), члана 16. тачка 44. 

Статута општине Кањижа („Службени  лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст)  и члана  3. 

Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Службени  лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 

текст, 8/2014, 4/2016, 15/2016 и 9/2017) Општинско веће општине Кањижа на 53. седници, донело је  

 

О Д Л У К У 

о изменама Oдлуке о оснивању Канцеларије за младе општине Kањижа 
 

Члан 1.  

 У Одлуци о оснивању Канцеларије за младе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 

18/2014 и 11/2015) члан 2. мења се и гласи:  

 „Канцеларија ће радити у оквиру Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске 

управе општине Кањижа. 

 Седиште Канцеларије је у Кањижи, Главни трг бр. 1.“ 

 

Члан 2. 

 Члан 2а брише се.  

 

Члан 3.  

 У члану 4. алинеја 1. мења се и гласи:  

„- припрема, израда и праћење реализације локалног акционог плана за младе и других планских 

докумената везаних за младе,“. 

 

Члан 4. 

 Члан 5. мења се и гласи: 

 „Канцеларија се финансира из буџета општине Кањижа, као и других извора у складу са законом.“  

 

Члан 5. 

 Члан 6. мења се и гласи:  

 „Услови за избор координатора Канцеларије утврђени су актом о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у општинској управи.“  

 

 

Члан 6. 

 Члан 7. мења се и гласи:  

 „Послови координатора Канцеларије утврђени су актом о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у општинској управи.“ 

 

Члан 7. 

 Члан 7а брише се.  

  

Члан 8. 

 Члан 8. брише се. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 9. 

  Послове координатора Канцеларије до доношења решења о распоређивању службеника које ће 

обављати послове координатора Канцеларије за младе врши координатор Канцеларије за младе именован 

Решењем о разрешењу и именовању координатора Канцеларије за младе општине Кањижа бр. 02-13/2017-I/Ц 

које је донело Општинско веће општине Кањижа дана 18. јануара 2017. године. 

 

Члан 10.  

  Даном ступања на снагу ове одлуке Канцеларија за младе престаје бити директни корисник буџетских 

средстава општине Кањижа, а сва права и обавезе, предмети у раду, службена документација и архива водиће 

се у Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Кањижа. 

 

Члан 11. 

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

   

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина         Председник Општинског већа 

Општина Кањижа       Роберт Фејстамер с. р. 

Општинско веће  општине Кањижа  

Број: 02-374/2017-I/Ц 

Дана: 17.11.2017. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана 16. тачка 11. Статута општине 

Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст), члана 7. и 8. Одлуке о оснивању 

буџетског фонда за заштиту животне средине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2009), уз сагласност 

Министарства заштите животне средине бр. 401-00-00795/2017-09 од 26.09.2017. године, Општинско веће 

општине Кањижа, на 53. седници, донело је  

 

О Д Л У К У 

о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. годину 

 

I 
            У тачки III Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2017. 

годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 5/2017) у тачки 1. износ: „8.300.000,00“ замењује се износом: 

„4.159.205,94“. 

            Тачка 5. мења се и гласи:      

            „5. Изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом  12.688.760,00 

динара 
            Изградња трансфер станице у оквиру регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом 

обухвата и набавку опреме за рад за који се планирају средства у висини од 12.688.760,00 динра.“  

            

 Тачка 9. мења се и гласи:  

            „9. Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти oснивањa и одржавањa зелених 

површина  -  1.000.000,00 динaра 
            Спровођење програма у циљу подизања квалитета боравка на јавним зеленим површинама и побољшања 

квалитета чинилаца животне средине (заштита од буке, аерополутаната и пејсажно уређење насеља) средства ће 

се користити за финансирање радова на одржавању зелених површина, за реализацију планова за подизање и 

негу јавних зелених површина, подизање ветрозаштитних појасева, обезбеђивање садница и др.“ 

            Тачка 10. мења се и гласи:  

            „10. Eнергетска ефикасност – 5.452.034,06 динара 

Сретства предвиђена за финансирање и суфинансирање активности на реализацији пројеката који имају 

циљ побољшања енергетске ефикасности објеката јавне намене (школе и др просветне установе, зграда 

општине, објети у финкцији културе) и то у за прибављање пројектно-техничке документације за учешће на 
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конкурсима, обезбеђивање сопственог учешћа на конкурсима, као и за реализацију одређених пројеката 

(промене врата и прозора, термоизолација, пабавка и уградња соларних панела и лед расвета, замена сијалица у 

систему јавне расвете)“. 

 

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

 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                           Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                           Роберт Фејстамер с. р.             

Општинско веће                                                        

Број: 02-372/2017-I/Ц 

Дана: 17.11.2017. године                                                                                         

Кањижа 

 

 

На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009 – 

др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 3. и 6. 

Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији општине 

Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2010) Општинско веће општине Кањижа на 53. седници, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о одређивању доктора медицине Дома здравља Кањижа 

за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти 

 

 

I 
У тачки II Решењa о одређивању доктора медицине Дома здравља Кањижа за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти („Службени лист 

општине Кањижа“, бр. 6/2014, 19/2015, 10/2017 и 14/2017) речи: „у паушалном износу од 1.000,00“ замењују се 

речима: „у износу од 1.500,00 динара са ПДВ-ом“. 

 

 

II 
            Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“, а примењује се почев од 1. јануара 

2018. године.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                           Председник Општинског већа  

Општина Kањижа                                                                                     Роберт Фејстамер с. р.  

Општинско веће  

Број: 02-371/2017-I/Ц 

Дана: 17.11.2017. год. 

Кањижа 
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