
Број:  1.            19.01.2015.                               СТРАНА  1.  OLDAL                                2015.01.19.        1.  szám 

 

 

На основу члана 15. став 2. и 3. Одлуке о објављивању аката у „Сл. листу општине Кањижа“ („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 2/2010), по прибављеном мишљењу Одсека за буџет, финансије и ЛПА Општинске 

управе општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на  88.  седници донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о одређивању висине годишње претплате и накнаде за објављивање реклама и огласа 

у „Службеном листу општине Кањижа“ 

 

 

1. Годишња претплата на сва издања „Службеног листа општине Кањижа“, за 2015. годину износи 

5.000,00 динара. 

 

2. Продајна цена једног примерка „Службеног листа општине Кањижа“, у 2015. години износи 150,00 

динара. 

 

3. „Службени лист општине Кањижа“ се без накнаде доставља: 

 

- Општинској управи општине Кањижа - 5 примерака, 

  

- предузећима и установама чији је оснивач општина, по 1 примерак, кад се у „Службеном листу 

општине Кањижа“, објављују акти ових предузећа и установа, или кад садрже акте органа општине који се 

односе на њихов рад и месној заједници чији је општи акт објављен у „Службеног листа општине Кањижа“ - 1 

примерак 

 

4. Накнада за објављивање аката у „Службеног листа општине Кањижа“, у 2015. години износи 25,00 

динара по куцаном реду текста, стандардне величине слова. 

 

Накнаду из претходног става не плаћају органи општине, јавна предузећа и установе чији је оснивач 

општина и месна заједница када објављује општа акта у складу са Одлуком о месним заједницама („Службеног 

листа општине Кањижа“, бр. 3/2012). 

 

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

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина         Председник Општинског већа  

Општина Кањижа       др Михаљ Бимбо с. р. 

Општинско веће општине Кањижа  

Број: 02-7/2015-I/Ц 

Дана: 14. 01. 2015. године  

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 11. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и члана 7. Правилника о 

начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројекатау култури који се финансирају или 

суфинансирају из буџета општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/10), председник општине 

Kaњижа расписује 

К  О  Н  К  У  Р  С 

за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури у 2015. години  

 

Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа у 

2015. години додељују се у висини од 1.400.000 динара. 

 

Под програмима и пројектима укултури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине 

подразумевају се програми и пројекти у култури и пројекти уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури, који се односе на: 

 

– организовање културних догађања (програми, концерти, фестивали, такмичења, саветовања, сусрети и 

изложбе) значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота општине 

– очување и неговање народних обичаја 

– учешће на такмичењима и фестивалима 
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– подстицање аматерског културно-уметничког рада 

– издавање књига и часописа 

– превод књига 

– издавање ЦД-а и аудио визуелних издања. 

 

Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у култури имају 

следећи субјекти у култури: 

 

– установе културе, 

– аматерска културно-уметничка друштва и 

– други субјекти у култури као што су: задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници 

регистровани за обављање делатности у култури и друга правна лица и субјекти у култури. 

 

Субјекти у култури имају право да поднесу пријаву за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 

култури под условом да имају регистровано седиште на територији општине Кањижа. 

 

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за доделу средстава у области културе, на обрасцу „ПРИЈАВА на 

конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у култури” (образац бр. 1) који је 

доступан на званичној презентацији општине Кањижа. 

 

За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава. 

 

Подносилац пријаве уз образац бр. 1. прилаже: 

– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат у култури регистрован; 

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.), 

сачињен од стране подносиоца пријаве и 

– детаљан опис програма односно пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси 

пријава. 

 

Пријаве се подносе у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа 

или се достављају путем поште на адресу: Кањижа, Главни трг 1, са назнаком „КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ“. Рок за доставу пријава је 31. јануар 2015. године. 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина          Председник општине Кањижа 

Општина Кањижа       др Михаљ Бимбо с. р. 

Председник општине 

Број: 400-15/2015-I/А 

Дана: 16. 01. 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 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2015. годину 

 

 

Средства за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2015. годину 

додељују се у висини од:  

-   8.400.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација у следећим областима:   

 

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 
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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 

 

Средства намењена за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2015. 

годину додељују се у висини од: 

  

- 1.540.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација У ОБЛАСТИ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ (организовање манифестација, издавање информационих билтена, сеоски туризам, 

едукација и стручно саветовање, маркетинг, прекогранична сарадња, учешће на сајмовима, подстицање 

самоорганизовања - задругарство, предузетништво, стари занати, породичне фарме). 

 

Одлуком председника општине бр. 02-6/2015-I/A од дана 14. јануара 2015. године као приоритетне области за 

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

години утврђене су области под редним бр. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. и 13. 

 

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) са седиштем у општини Кањижа, 

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

међуопштинске или републичке организације. Право учешћа на конкурсу имају само онa удружења грађана 

која своје циљеве не остварују првенствено у области културе, спорта и инфромисања - медија, и то потврде 

достављањем на увид решења о упису у Регистар удружења. 

 

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

општине Кањижа додељују се за финансирање једног пројекта.  

Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа, 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. 

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

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

Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1., у канцеларији бр. 24., односно са 

званичне интернет презентације општине Кањижа (www.kanjiza.rs/konkursi) 

 

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 достављају путем поште, у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 

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

центру Општинске управе општине Кањижа, до  31. јануара 2015. године.  
 

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. 
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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: 876–155 лок. 244 код Пирошке 

Дарабан. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина      Председник општине Кањижа 

Општина Кањижа       Михаљ Бимбо с. р. 

Председник општине  

Број: 400-14/2015-I/А 

Дана: 16. јануара 2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На На основу члана 10. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 

6/2014) Комисија за студентске стипендије на седници одржаној 19. јануара 2015. године утврдила је  

 

ЛИСТУ ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА 

за која се додељују студентске стипендије у 2015/2016. години 

 

1. 

 Комисија за студентске стипендије утврдила је листу дефицитарних занимања у 2015/2016. години, као 

и број стипендиста за поједину дефицитарну струку на основу исказаних потреба привредних субјеката и у 

области друштвених делатности на подручју општине Кањижа, података Националне службе за запошљавање и 

података о струкама за које се образују актуелни корисници стипендија из буџета општине Кањижа, узимајући 

у обзир и раније додељене стипендије од стране општине за конкретна занимања, и то:  

 

Назив факултета     Занимање    Број стипендија  

 

Природно-математички или Математички  професор математике 

факултет      (настава на мађарском језику)  1 

 

Природно-математички или Математички  професор математике 

факултет      (настава на српском језику)  1 

 

Филозофски факултет    професор енглеског језика   

      (настава на мађарском језику)  1 

 

Филозофски факултет    професор енглеског језика   

      (настава на српском језику)  1 

 

Филозофски факултет    професор српског језика као језика  

      средине у одељ. са наставом на  

      мађарском језику   1 

 

Филозофски факултет    педагог     

      (настава на мађарском језику)  1 

 

Факултет за спец. едукацију и рехабил.  дефектолог 

      (настава на мађарском језику)  3 

 

Факултет за спец. едукацију и рехабил.  логопед    

      (настава на мађарском језику)  1 
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2. 
 Ову листу објавити на званичној интернет презентацији општине Кањижа и у локалним средствима 

информисања.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                                                         Председник Комисије  

Општина Кањижа                                                                                                   др Золтан Каткич с. р. 

Скупштина општине   

Комисија за студентске стипендије  

Број: 67-13/2015/Б 

Дана: 19. 01. 2015. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 22/2013, 4/2014, 9/2014, 10/2014 и 17/2014), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. и 108/2013 ) и члана 71. 

став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст и 

8/2014) Председник општине Кањижа, доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину Раздео _2_, глава _1_, функција 

_130_, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у 

укупном износу од 767.235,60 динара. 

  

 

2. Средствима из тачке 1. овог решења повећавају се следеће позиције: 

 

I. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _421_, економска класификација 424, позиција 4302, у 

износу од 25.000,00 динара 

II. у оквиру Раздела _1_, глава _1_, функција _110_, економска класификација 481, позиција 1000, у 

износу од 60.000,00 динара 

III. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _421_, економска класификација 423, позиција 4202, у 

износу од 253.690,00 

IV. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _630_, економска класификација 511, позиција 5801, у 

износу од 421.545,60 динара 

V. у оквиру Раздела _2_, глава _14.9_, функција _160_, економска класификација 482, позиција 9921, у 

износу од 7.000,00 динара 

 

3. Средства су строго наменског карактера. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет и финансије и локалну пореску администрацију. 

  

5. 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: 400-369/2014-IA 

Дана: 01.12.2014. год         

К а њ и ж а  

 

 

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 22/2013, 4/2014, 9/2014, 10/2014 и 17/2014), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени 
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гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. и 108/2013 ) и члана 71. 

став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст и 

8/2014) Председник општине Кањижа, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину Раздео _2_, глава _1_, функција 

_130_, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у 

укупном износу од 560.220,58 динара. 

  

2. Средствима из тачке 1. овог решења отварају се следеће позиције и економске класификације: 

 

I. у оквиру Раздела _2_, глава _3_, функција _090_, економска класификација 465, позиција 8902, у 

износу од 28.782,96 динара; 

II. у оквиру Раздела _2_, глава _4_, функција _810_, економска класификација 481 (465), позиција 9299, у 

износу од 12.294,17 динара; 

III. у оквиру Раздела _2_, глава _5_, функција _911_, економска класификација 465, позиција 1032, у 

износу од 291.950,00 динара; 

IV. у оквиру Раздела _2_, глава _8.2_, функција _820_, економска класификација 465, позиција 8045, у 

износу од 44.600,15 динара; 

V. у оквиру Раздела _2_, глава _8.3_, функција _820_, економска класификација 465, позиција 8060, у 

износу од 8.360,36 динара; 

VI. у оквиру Раздела _2_, глава _9_, функција _660_, економска класификација 465, позиција 1492, у 

износу од 69.691,60 динара; 

VII. у оквиру Раздела _2_, глава _14.1_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 9127, у 

износу од 4.507,72 динара; 

VIII. у оквиру Раздела _2_, глава _14.2_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 9228, у 

износу од 5.383,53 динара; 

IX. у оквиру Раздела _2_, глава _14.3_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 9399, у 

износу од 7.451,54 динара; 

X. у оквиру Раздела _2_, глава _14.4_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 9428, у 

износу од 4.587,04 динара; 

XI. у оквиру Раздела _2_, глава _14.5_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 9527, у 

износу од 5.533,68 динара; 

XII. у оквиру Раздела _2_, глава _14.8_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 9825, у 

износу од 4.551,75 динара; 

XIII. у оквиру Раздела _2_, глава _14.9_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 9926, у 

износу од 6.180,04 динара; 

XIV. у оквиру Раздела _2_, глава _15_, функција _473_, економска класификација 465, позиција 1911, у 

износу од 8.114,62 динара; 

XV. у оквиру Раздела _2_, глава _16_, функција _160_, економска класификација 465, позиција 2071, у 

износу од 37.825,61 динара; 

XVI. у оквиру Раздела _2_, глава _17_, функција _950_, економска класификација 465, позиција 2191, у 

износу од 20.405,81 динара; 

 

3. Средства су строго наменског карактера. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет и финансије и локалну пореску администрацију. 

  

5. 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: 400-377/2014-IA 

Дана: 03.12.2014. год          

К а њ и ж а  
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На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 22/2013, 4/2014, 9/2014, 10/2014 и 17/2014), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. и 108/2013 ) и члана 71. 

став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст и 

8/2014) Председник општине Кањижа, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину Раздео _2_, глава _1_, функција 

_130_, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у 

укупном износу од 253.401,44 динара. 

  

 

2. Средствима из тачке 1. овог решења повећавају се следеће позиције: 

 

I. у оквиру Раздела _2_, глава _14.1_, функција _160_, економска класификација 424, позиција 9119, у 

износу од 84.554,51 динара 

II. у оквиру Раздела _2_, глава _14.1_, функција _160_, економска класификација 426, позиција 9121, у 

износу од 139.708,55 динара 

III. у оквиру Раздела _2_, глава _14.2_, функција _160_, економска класификација 426, позиција 9219, у 

износу од 29.138,38 динара. 

 

3. Средства су строго наменског карактера. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет и финансије и локалну пореску администрацију. 

  

5. 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: 400-388/2014-IA 

Дана: 08.12.2014. год         

К а њ и ж а  

 

 

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 22/2013, 4/2014, 9/2014, 10/2014 и 17/2014), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. и 108/2013 ) и члана 71. 

став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст и 

8/2014) Председник општине Кањижа, доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину Раздео _2_, глава _1_, функција 

_130_, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у 

укупном износу од 130.804,74 динара. 

  

 

2. Средствима из тачке 1. овог решења повећавају се следеће позиције: 

 

I. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _170_, економска класификација 442, позиција 3401, у 

износу од 75.339,60 динара 

II. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _170_, економска класификација 441, позиција 3301, у 

износу од 55.465,14 динара 
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3. Средства су строго наменског карактера. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет и финансије и локалну пореску администрацију. 

  

5. 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: 400-396/2014-IA 

Дана: 12.12.2014. год          

К а њ и ж а  

 

 

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 22/2013, 4/2014, 9/2014, 10/2014 и 17/2014), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. и 108/2013 ) и члана 71. 

став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст и 

8/2014) Председник општине Кањижа, доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину Раздео _2_, глава _1_, функција 

_130_, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у 

укупном износу од 1.490.971,86 динара. 

  

2. Средствима из тачке 1. овог решења повећавају се следеће позиције: 

 

I. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _130_, економска класификација 482, позиција 2501, у 

износу од 168.825,50 динара; 

II. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _090_, економска класификација 472, позиција 7503, у 

износу од 984.113,74 динара; 

III. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _220_, економска класификација 512, позиција 4001, у 

износу од 161.479,78 динара; 

IV. у оквиру Раздела _2_, глава _14.1_, функција _160_, економска класификација 424, позиција 9119, у 

износу од 35.593,36 динара; 

V. у оквиру Раздела _2_, глава _14.1_, функција _160_, економска класификација 426, позиција 9121, у 

износу од 11.927,64 динара; 

VI. у оквиру Раздела _2_, глава _14.2_, функција _160_, економска класификација 426, позиција 9219, у 

износу од 41.181,33 динара; 

VII. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _170_, економска класификација 441, позиција 3301, у 

износу од 87.850,51 динара; 

 

3. Средства су строго наменског карактера. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет и финансије и локалну пореску администрацију. 

  

5. 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: 400-404/2014-IA 

Дана: 22.12.2014. год          

К а њ и ж а 
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На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 22/2013, 4/2014, 9/2014, 10/2014 и 17/2014), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр. и 108/2013 ) и члана 71. 

став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст и 

8/2014) Председник општине Кањижа, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину Раздео _2_, глава _1_, функција 

_130_, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у 

укупном износу од 613.767,99 динара. 

  

2. Средствима из тачке 1. овог решења повећавају се следеће позиције: 

I. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _090_, економска класификација 472, позиција 7501, у 

износу од 107.174,30 динара; 

II. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _130_, економска класификација 482, позиција 2501, у 

износу од 13.934,00 динара; 

III. у оквиру Раздела _2_, глава _5_, функција _911_, економска класификација 424, позиција 1011, у 

износу од 19.060,00 динара; 

IV. у оквиру Раздела _2_, глава _13_, функција _560_, економска класификација 424, позиција 1620, у 

износу од 9.856,00 динара; 

V. у оквиру Раздела _2_, глава _13_, функција _560_, економска класификација 423, позиција 1622, у 

износу од 60.013,99 динара; 

VI. у оквиру Раздела _2_, глава _15_, функција _473_, економска класификација 421, позиција 1860, у 

износу од 104.195,92 динара; 

VII. у оквиру Раздела _2_, глава _16_, функција _160_, економска класификација 414, позиција 1980, у 

износу од 3.188,83 динара; 

VIII. у оквиру Раздела _2_, глава _17_, функција _950_, економска класификација 421, позиција 2140, у 

износу од 4.895,00 динара; 

IX. у оквиру Раздела _2_, глава _14.1_, функција _160_, економска класифик. 424, позиција 9119, у износу 

од 48.593,36 динара; 

X. у оквиру Раздела _2_, глава _14.1_, функција _160_, економска класифик. 426, позиција 9121, у износу 

од 23.998,00 динара; 

XI. у оквиру Раздела _2_, глава _14.2_, функција _160_, економска класифик. 426, позиција 9219, у износу 

од 28.062,74 динара; 

XII. у оквиру Раздела _2_, глава _14.4_, функција _160_, економска класифик. 426, позиција 9420, у износу 

од 23.215,46 динара; 

XIII. у оквиру Раздела _2_, глава _1_, функција _560_, економска класификација 424, позиција 5402, у 

износу од 163.866,54 динара; 

XIV. у оквиру Раздела _2_, глава _15_, функција _473_, економска класификација 465, позиција 1911, у 

износу од 3.713,85 динара; 

3. Средства су строго наменског карактера. 

 

4. О реализацији овог решења стараће се Одсек за буџет и финансије и локалну пореску администрацију. 

  

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