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На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 11. марта 2016. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

о измени Статута општине Кањижа

Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Статута општине Кањижа  („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –

пречишћен текст и 8/2014).

Члан 2.
У члану 73. у ставу 1. број: „7“ замењује се бројем: „6“.

Члан 3.
Одлука о измени Статута општине Кањижа ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу

општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа Роберт Лацко с. р.
Скупштина Општине Кањижа
Број: 02-91/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон), члана 47. тачка 6. и члана 73. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 11. марта 2016. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Општинском већу општине Кањижа

Члан 1.
Овом Одлуком врше се  измене и допуне Одлуке  о Општинском већу општине Кањижа („Сл.  лист

општине Кањижа“ бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014). 

Члан 2.
У члану 12. став 1. број: „7“ замењује се бројем: „6“.
У ставу 2. истог члана тачка 6. брише се. 
Досадашња тачка 7. постаје тачка 6. 
У ставу 3. после речи: „предузетништва“ додаје се реч: „информисање“. 

Члан 3.
Одлука о изменама и допунама  Одлуке о Општинском већу општине Кањижа ступа на снагу даном

објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина  Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа    Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-92/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа
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На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), члана 47. тачка 10. и члана 60. став 2. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) и члана 36. Пословника Скупштине општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“,  бр.  12/2015 – пречишћен текст)  Скупштина општине Кањижа,  на седници одржаној  11.
марта 2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању престанка  функције заменика председника

Скупштине општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ  СЕ да  ГИЗЕЛИ  МОЛНАР из  Кањиже,  престаје  функција  заменика  председника

Скупштине општине Кањижа, пре истека времена на које је изабрана, због поднете оставке, са даном доношења
овог решења.

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: 02-117/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа

На основу члана 32. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон)
и члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и
8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 11. марта 2016. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о избору заменика председника Скупштине општине Кањижа

I
НИКОЛА  РАДМАНОВИЋ,  дипл.  инж.  машинства  из  Велебита,  одборник  у  Скупштини  општине

Кањижа, бира се за заменика председника Скупштине оштине Кањижа, са даном доношења овог решења. 

II
Мандат изабраног лица из претходне тачке овог решења траје  до његовог разрешења, односно истека

мандата сазива Скупштине општине Кањижа изабраног на локалним изборима 6. маја 2012. године.

III
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: 02-118/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), члана 47. тачка 12. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст
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и 8/2014) и члана 18. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 11. марта 2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању престанка функције члана Општинског већа општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да члану Општинског већа општине Кањижа задуженом за подручје омладине, спорта

и турзима, РОБЕРТУ КРЕКУШКИ из Хоргоша, престаје функција члана Општинског већа општине Кањижа,
пре истека времена на који је биран, због поднете оставке, са даном доношења овог решења.   

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

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Кањижа дана 29. маја 2014. године донела је решење о избору члана Општинског
већа општине Кањижа бр. 02-199/2014-I/Б. Истим решењем Роберт Крекушка из Хоргоша, изабран је за члана
Општинског већа општине Кањижа и задужен за подручје омладине, спорта и турзима. 

Одредбама 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  и 8/2014),   утврђено је  да  скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог
председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Одредбама члана 18. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) утврђено је да члан општинског већа може поднети оставку. 

Роберт  Крекушка је  дана 01.  03.  2016.  године поднео оставку сагласно одредбама члана 18.  став  2.
Одлуке о Општинском већу општине Кањижа на функцију члана Општинског већа општине Кањижа. 

У складу са наведеним, Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина            Председник Скупштине општине
Oпштина Кањижа           Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-119/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа

На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), члана 47. тачка 12. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст
и 8/2014) и члана 18. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 11. марта 2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању престанка функције члана Општинског већа општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ СЕ  да члану Општинског већа општине Кањижа задуженом за подручје информисања,

РОБЕРТУ ШАТАИЈУ  из Кањиже, престаје функција члана Општинског већа општине Кањижа, пре истека
времена на који је биран, због поднете оставке, са даном доношења овог решења.   

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

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Кањижа дана 24. јула 2012. године донела је решење о избору члана Општинског

већа  општине Кањижа бр.  02-182/2012-I/Б.  Истим решењем Роберт  Шатаи  из  Кањиже,  изабран  је  за  члана
Општинског већа општине Кањижа и задужен за подручје информисања. 
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Одредбама 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  и  8/2014)  утврђено  је  да  скупштина  општине  бира  и  разрешава  председника  општине  и  на  предлог
председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Одредбама члана 18. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) утврђено је да члан општинског већа може поднети оставку. 

Роберт Шатаи је дана 2. марта 2016. године поднео оставку сагласно одредбама члана 18. став 2. Одлуке
о Општинском већу општине Кањижа на функцију члана Општинског већа општине Кањижа. 

У складу са наведеним, Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина            Председник Скупштине општине
Oпштина Кањижа            Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-120/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа

 
На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), члана 47. тачка 12. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст
и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 11. марта 2016. године, тајним гласањем, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о избору члана Општинског већа општине Кањижа

I
ГИЗЕЛА МОЛНАР  из Кањиже, бира се за члана Општинског већа општине Кањижа и задужује за

подручје омладина, спорт и туризам, са даном доношења овог решења. 

II
Мандат  новоизабраног  члана Општинског  већа  општине Кањижа из  тачке 1.  овог  решења траје  до

истека мандата сазива Скупштине општине Кањижа изабраног на локалним изборима 6. маја 2012. године.

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

О б р а з л о ж е њ е
Одредбама члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 –

др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен
текст  и  8/2014)  утврђено  је  да  скупштина  општине  бира  и  разрешава  председника  општине  и  на  предлог
председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа. 

У члану 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон)
прописано је да се број чланова општинског већа утврђује статутом општине, да исте бира скупштина општине
на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. 

Сагласно наведеном, председник општине доставио је предлог Скупштини општине Кањижа за избор
Гизеле Молнар из Кањиже за члана Општинског већа општине Кањижа задуженог за подручје омладине, спорта
и туризма. 

По спроведеном поступку тајног гласања, сагласно одредбама важећих прописа,  Скупштина општине
Кањижа донела је решење као у диспозитиву. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине
Oпштина Кањижа Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-122/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа
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На основу члана 46. став 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011), а у вези са чланом 30. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 –
др. закон)  Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 11. марта 2016. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Кањижа

I
УТВРЂУЈЕ СЕ  престанак мандата одборнику Скупштине општине Кањижа  ГИЗЕЛИ МОЛНАР  из

Кањиже, изабраној са изборне листе СВМ – ЗАЈЕДНО ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА – ИШТВАН ПАСТОР –
ДР МИХАЉ БИМБО, пре истека времена на које је изабран, због подношења усмене оставке.

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

О б р а з л о ж е њ е
Одредбама  члана  46.  став  2.  Закона  о  локалним  изборима  („Службени  гласник  РС“,  бр.  129/2007,

34/2010 и 54/2011) регулисано је да одборник може поднети оставку усмено на седници скупштине јединице
локалне самоуправе, а између две седнице подноси је у форми оверене писане изјаве. У ставу 3. истог члана
утврђено је да после подношења усмене оставке одборника, скупштина без одлагања, на истој седници утврђује
да је одборнику престао мандат.

У члану 30. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон)
утврђено је да одборник не може бити запослени у општинској управи и лице које именује, односно поставља
скупштина општине.

Одборница у Скупштини општине Кањижа Гизела Молнар, изабрана са изборне листе СВМ – ЗАЈЕДНО
ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА – ИШТВАН ПАСТОР – ДР МИХАЉ БИМБО на 3. ванредној седници Скупштине
општине Кањижа одржаној 11. марта 2016. године поднела је оставку на мандат одборника усменим путем,
пошто је на истој седници изабрана на функцију члана општинског већа.

У складу са наведеним Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву. 
Поука о правном леку: Против овог решења 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 Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-121/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. год.
Кањижа

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.  129/2007, 34/2010 –
одлука УС и 54/2011), члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст и 8/2014), Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 11. марта 2016. године, у 11.05 часова донела
је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

општине Кањижа у сталном саставу

I
РАЗРЕШАВА СЕ Општинска изборна комисије општине Кањижа у сталном саставу, и то: Атила Каса,

председник, Карољ Дукаи, заменик председника, као и чланови и заменици чланова Гизела Михаљи, Марика
Ковач, Анита Њилаш Леонов, Наталија Срдић, Илеш Фаркаш, Роберт Коња, Антал Јашура, Марта Конц, Тијана
Вујаковић,  Чаба  Сечеи,  Роберт  Шорш,  Силвија  Никичић,  Клара  Бачкулин,  Иштван  Балинт,  Роберт  Добо  и
Слађана Илић. 
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II
РАЗРЕШАВА  СЕ секретар  и  заменик  секретара  Општинске  изборне  комисије  општине  Кањижа  у

сталном саставу, и то: Марија Миловановић, дипл. правник и Марта Орос Ваш, дипл. правник. 

III
ИМЕНУЈЕ СЕ  Општинска изборна комисија општине Кањижа у сталном саставу (у даљем тексту:

Комисија), и то: 

Ред.
бр.

Име и презиме Функција Назив странке или стран. коал.

1. Атила Каса, дипл. правник председник Савез војвођанских Мађара
2.  Марта Орос Ваш, дипл. правник заменик председник Савез војвођанских Мађара
3. Анита Њилаш Леонов члан Савез војвођанских Мађара
4. Илеш Фаркаш заменик члана Савез војвођанских Мађара
5. Марика Ковач члан Савез војвођанских Мађара
6. Ибоља Бохата заменик члана Савез војвођанских Мађара
7. Гизела Михаљи члан Савез војвођанских Мађара
8. Мариа Кермеци Кочиш заменик члана Савез војвођанских Мађара
9. Владимир Хајдер члан Независна одб. група „За напредну

Кањижу“
10. Срђан Ждеро заменик члана Независна одб. група „За напредну

Кањижу“
11. Миодраг Савић члан Независна одб. група „За напредну

Кањижу“
12. Далибор Црквењаков заменик члана Независна одб. група „За напредну

Кањижу“
13. Роберт Шатаи члан Мађарски покрет
14. Хајналка Ковач Шаркањ заменик члана Мађарски покрет
15. Јулијана Такач Богнар члан Удружење за квалитет развоја у

општини Кањижа - ГГ
16. Јожеф Палинкаш заменик члана Удружење за квалитет развоја у

општини Кањижа - ГГ

IV
За секретара Комисије именује се Марија Миловановић, дипл. правник.
За заменика секретара Комисије именује се Естер Марковић, дипл. правник. 

V
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању председника и

чланова Општинске изборне комисије општине Кањижа бр. 02-46/2014-I/Б  од 31. јануара 2014.
године  („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2014), Решење о разрешењу и именовању чланова  Општинске
изборне комисије општине Кањижа бр. 02-169/2014-I/Б  од  29. 05.  2014. године  („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 9/2014) и Решење о разрешењу и именовању заменика секретара Општинске изборне комисије бр.
02-41/2016-I/Б („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2016).

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

О б р а з л о ж е њ е
Одредбама Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и

54/2011) (у даљем тексту: Закон) утврђено је да су органи за спровођење избора Одредбама Закона о локалним
изборима  („Службени  гласник  РС“, бр.  129/2007,  34/2010 –  одлука УС и 54/2011)  (у  даљем тексту:  Закон)
утврђено  је  да  су  органи  за  спровођење  избора  изборна  комисија  јединице  локалне  самоуправе  и  бирачки
одбори. Изборна  комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и проширеном саставу (опуномоћени
чланови). Чланом 14. Закона предвиђено је да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање
шест чланова које именује скупштина јединице локалне самоуправе на предлог одборничких група у скупштини
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, а у проширеном саставу – и по један опуномоћени
представник подносилаца изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја
одборника који се бира. У решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење избора, поред
личног  имена,  председника,  односно  члана,  мора  бити  наведена  његова  политичка  припадност  или  назив
странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. 
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Скупштина општине Kањижа именовала је Општинску изборну комисију општине Кањижа у сталном
саставу решењем бр. 02-46/2014-I/Б од 31. јануара 2014. године („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2014), док је
29. 05. 2014. године донето Решење о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије општине
Кањижа бр.  02-169/2014-I/Б   („Сл.  лист општине Кањижа“,  бр.  9/2014),  а  дана 19.2.2016.  године Решење о
разрешењу  и  именовању  заменика  секретара  Општинске  изборне  комисије  бр.  02-41/2016-I/Б („Сл.  лист
општине Кањижа“, бр. 2/2016).

Скупштина  општине  Кањижа  има  29  одборника.  У  Скупштини  општине  Кањижа формиране  су  4
одборничке  групе.  Општинску  изборну  комисију   општине  Кањижа у   сталном саставу  чине председник,
заменик председника,  7 чланова и  7 заменика чланова, а  број представника  које предлажу одборничке групе
сходно саставу Скупштине општине Кањижа утврђен је према следећем:  

1. ОДБОРНИЧКА ГРУПА СВМ са 16 одборника (55%) предлаже председника и заменика председника,
као и 3 чл. и 3 заменика чл., јер сагласно одредбама члана 13. став 3. Закона о локалним изборима ( „Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) ниједна политичка странка или страначка коалиција не може
имати више од половине чланова у сталном саставу органа за спровођење избора. 

2.  НЕЗАВИСНА  ОДБОРНИЧКА  ГРУПА  „ЗА  НАПРЕДНУ  КАЊИЖУ“ са  4  одборника  (13,79%)
предлаже 2 чл. и 2 заменика чл. 

3. ОДБОРНИЧКА ГРУПА УКРОК са 3 одборника (10,34%) предлаже 1 чл. и 1 заменика чл.
4. ОДБОРНИЧКА ГРУПА „ЗАЈЕДНО ЗА СВЕ“ – са 3 одборника (10,34%) предлаже 1 чл. и 1 заменика

чл.
На  захтев  председника  Скупштине  општине  Кањижа  од  8.  марта  2016.  године  одборничке  групе

доставиле су своје предлоге за именовање сталног састава Општинске изборне комисије општине Кањижа.
Сагласно одредбама члана 12. Закона о локалним изборима утврђено је да нема законских сметњи из

наведеног члана Закона за именовање предложених лица у стални састав Општинске изборне комисије општине
Кањижа, јер исти имају  бирачко право и пребивалиште на територији општине Кањижа, нису одборници, нити
су на листи кандидата за одборнике у  Скупштини општине Кањижа.  Утврђено је и  да  предложени кандидати
ниједне  политичке  странке,  страначке  коалиције немају  више  од  половине  чланства  у сталном  саставу
Општинске  изборне комисије  општине Кањижа. Лица  предложена  за  именовање  на  функцију председника,
односно  заменика  председника,  као  и   лица  предложена  за  именовање  на  функцију  секретара  и  заменика
секретара изборне комисије испуњавају услов предвиђен законом.

Доношењем овог решења престаје да важи  Решење о именовању председника и чланова Општинске
изборне  комисије  општине  Кањижа  бр.  02-46/2014-I/Б  од  31.  јануара  2014.  године  са  свим  изменама  и
допунама. 

Поука о правном средству: Против овог решења жалба се  изјављује  Управном суду у року од 24 часа  од
доношења решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина Председник Скупштине општине
Општина Кањижа    Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-116/2016-I/Б
Дана: 11.3.2016. године
К а њ и ж а

На  основу  члана  74.  тачка  1ђ Статута  општине Кањижа („Службени  лист  општине  Кањижа“,  бр.
4/2014 –  пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа, на 129. седници,  донелo је 

О Д Л У К У

о давању на коришћење путничког возила марке DACIA LOGAN, регистарске ознаке

КА 013-BC у јавној својини општине Кањижа привредном друштву „Диспечер“ д.о.о. Кањижа

I
ДАЈЕ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ привредном  друштву  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа,  са  седиштем  у

Кањижи, Главни трг бр. 1,  путничко возило марке  DACIA LOGAN, регистарске ознаке КА 013-BC,  година
производње  2015,  број  шасије  UU14SDE3353657453,  број  мотора D4FF732F384757,  снага  мотора  54  kW,
запремина мотора 1149 ccm, број места за седење: 5, број осовина: 2, маса: 1088, укупна маса: 1505, боја возила
– 0M бела, у јавној својини општине Кањижа. 
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II
Привредно  друштво  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа  ће  путничко  возило  описано  у  тачки  I ове  Одлуке

користити за обављање своје делатности. 

III
Путничко возило из тачке  I ове Одлуке се даје на коришћење без накнаде, на период до 31.12.2016.

године.

IV
На основу  ове  Одлуке  са  привредним друштвом  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа  закључиће  се  уговор  о

давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке.
Овлашћује се председник општине да са  привредним друштвом  „Диспечер“ д.о.о.  Кањижа потпише

уговор о давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке. 
            

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

            

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Општинског већа
Општина Кањижа         др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће 
Број: 02-74/2016-I/Ц
Дана: 3.3.2016. године
Кањижа

На основу  члана  74.  тачка  1ђ Статута  општине Кањижа („Службени  лист  општине  Кањижа“,  бр.
4/2014 –  пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа, на 129. седници,  донелo је 

О Д Л У К У

о давању на коришћење путничког возила марке RENAULT FLUENCE EXPRESSION DCI 110,

регистарске ознаке КА 012-CE у јавној својини општине Кањижа

привредном друштву „Диспечер“ д.о.о. Кањижа

I
ДАЈЕ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ привредном  друштву  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа,  са  седиштем  у

Кањижи, Главни трг бр. 1,  путничко возило марке  RENAULT FLUENCE EXPRESSION DCI 110, регистарске
ознаке КА 012-CE, година производње 2014, број шасије VF1LZLF0652248298,  број мотора K9KJ836D352518,
снага мотора 81 kW, запремина мотора 1461 ccm, број места за седење: 5, број осовина: 2, маса:  1360, укупна
маса: 1801, боја возила – 9M црна метализирана, у јавној својини општине Кањижа. 

II
Привредно  друштво  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа  ће  путничко  возило  описано  у  тачки  I ове  Одлуке

користити за обављање своје делатности. 

III
Путничко возило из тачке  I ове Одлуке се даје на коришћење без накнаде, на период до 31.12.2016.

године.

IV
На основу  ове  Одлуке  са  привредним друштвом  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа закључиће се  уговор  о

давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке.
Овлашћује се председник општине да са  привредним друштвом  „Диспечер“ д.о.о.  Кањижа потпише

уговор о давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке. 
            

V
Ову Одлуку објавити у „Службеном  листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Општинског већа
Општина Кањижа          др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће 
Број: 02-75/2016-I/Ц
Дана: 3.3.2016. године
Кањижа

На основу  члана  74.  тачка  1ђ  Статута  општине  Кањижа („Службени  лист  општине  Кањижа“,  бр.
4/2014 –  пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа, на 129. седници,  донелo је 

О Д Л У К У

о давању на коришћење путничког возила марке RENAULT FLUENCE EXPRESSION DCI,

регистарске ознаке КА 013-DL у јавној својини општине Кањижа

 привредном друштву „Диспечер“ д.о.о. Кањижа

I
ДАЈЕ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ привредном  друштву  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа,  са  седиштем  у

Кањижи, Главни трг бр. 1,  путничко возило марке RENAULT FLUENCE EXPRESSION DCI, регистарске ознаке
КА 013-DL, година производње 2015, број шасије VF1LZVM0H542512114, број мотора K9KG656D031215, снага
мотора 81 kW, запремина мотора 1461 ccm, број места за седење: 5, број осовина: 2, маса:  1360, укупна маса:
1800, боја возила – 9M црна метализирана, у јавној својини општине Кањижа. 

II
Привредно  друштво  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа  ће  путничко  возило  описано  у  тачки  I ове  Одлуке

користити за обављање своје делатности. 

III
Путничко возило из тачке  I ове Одлуке се даје на коришћење без накнаде, на период до 31.12.2016.

године.

IV
На основу  ове  Одлуке  са  привредним друштвом  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа закључиће се  уговор  о

давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке.
            Овлашћује  се  председник општине да са  привредним друштвом  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа потпише
уговор о давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке. 
            

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

            

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Општинског већа
Општина Кањижа       др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће 
Број: 02-76/2016-I/Ц
Дана: 3.3.2016. године
Кањижа

На основу  члана  74.  тачка  1ђ Статута  општине Кањижа („Службени  лист  општине  Кањижа“,  бр.
4/2014 –  пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа, на 129. седници,  донелo је 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење путничког возила марке DACIA SANDERO STEPWAY AMBIENCE,

регистарске ознаке КА 012-YZ у јавној својини општине Кањижа

 привредном друштву „Диспечер“ д.о.о. Кањижа
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I
ДАЈЕ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ привредном  друштву  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа,  са  седиштем  у

Кањижи,  Главни трг  бр.  1,  путничко  возило марке  DACIA SANDERO STEPWAY AMBIENCE,  регистарске
ознаке КА 012-YZ, година производње 2015, број шасије UU15SDAAC52476398, број мотора H4BA400U259715,
снага мотора  66 kW,  запремина  мотора  898 ccm,  број места за седење: 5, број осовина: 2, маса:  1023, укупна
маса: 1550, боја возила – 7B сива светла метализирана, у јавној својини општине Кањижа. 

II
Привредно  друштво  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа  ће  путничко  возило  описано  у  тачки  I ове  Одлуке

користити за обављање своје делатности. 

III
Путничко возило из тачке  I ове Одлуке се даје на коришћење без накнаде, на период до 31.12.2016.

године.

IV
На основу  ове  Одлуке  са  привредним друштвом  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа закључиће се  уговор  о

давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке.
Овлашћује се председник општине да са  привредним друштвом  „Диспечер“ д.о.о.  Кањижа потпише

уговор о давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке. 
            

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

            

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Општинског већа
Општина Кањижа            др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће 
Број: 02-77/2016-I/Ц
Дана: 3.3.2016. године
Кањижа

На основу  члана  74.  тачка  1ђ Статута  општине Кањижа („Службени  лист  општине  Кањижа“,  бр.
4/2014 –  пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа, на 129. седници,  донелo је 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење путничког возила марке RENAULT MEGANE SEDAN EXTREME,

 регистарске ознаке КА 001-AZ у јавној својини општине Кањижа

 привредном друштву „Диспечер“ д.о.о. Кањижа

I
ДАЈЕ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ привредном  друштву  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа,  са  седиштем  у

Кањижи, Главни трг бр. 1,  путничко возило марке RENAULT MEGANE SEDAN EXTREME, регистарске ознаке
КА 001-AZ, година производње 2008, број шасије VF1LM1R0H40084470, број мотора K4MD812R060963, снага
мотора 82 kW, запремина мотора 1598 ccm, број места за седење: 5, број осовина: 2, маса:  1400, укупна маса:
1750, боја возила – 3M црвена метализирана, у јавној својини општине Кањижа. 

II
Привредно  друштво  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа  ће  путничко  возило  описано  у  тачки  I ове  Одлуке

користити за обављање своје делатности. 

III
Путничко возило из тачке  I ове Одлуке се даје на коришћење без накнаде, на период до 31.12.2016.

године.
IV

На основу  ове  Одлуке  са  привредним друштвом  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа закључиће се  уговор  о
давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке.
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Овлашћује се председник општине да са  привредним друштвом  „Диспечер“ д.о.о.  Кањижа потпише
уговор о давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке. 
            

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

            

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Општинског већа
Општина Кањижа          др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће 
Број: 02-78/2016-I/Ц
Дана: 3.3.2016. године
Кањижа

На основу  члана  74.  тачка  1ђ Статута  општине Кањижа („Службени  лист  општине  Кањижа“,  бр.
4/2014 –  пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа, на 129. седници,  донелo је 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење путничког возила марке RENAULT MEGANE SEDAN EXTREME,

 регистарске ознаке КА 001-AŽ у јавној својини општине Кањижа

 привредном друштву „Диспечер“ д.о.о. Кањижа

I
ДАЈЕ  СЕ  НА  КОРИШЋЕЊЕ привредном  друштву  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа,  са  седиштем  у

Кањижи, Главни трг бр. 1,  путничко возило марке RENAULT MEGANE SEDAN EXTREME, регистарске ознаке
КА 001-AŽ, година производње 2008, број шасије VF1LM1R0H40006788, број мотора K4MD812R060502, снага
мотора 82 kW, запремина мотора 1598 ccm, број места за седење: 5, број осовина: 2, маса: 1275, укупна маса: 0,
боја возила – 3M црвена метализирана, у јавној својини општине Кањижа. 

II
Привредно  друштво  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа  ће  путничко  возило  описано  у  тачки  I ове  Одлуке

користити за обављање своје делатности. 

III
Путничко возило из тачке  I ове Одлуке се даје на коришћење без накнаде, на период до 31.12.2016.

године.

IV
На основу  ове  Одлуке  са  привредним друштвом  „Диспечер“  д.о.о.  Кањижа закључиће се  уговор  о

давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке.
Овлашћује се председник општине да са  привредним друштвом  „Диспечер“ д.о.о.  Кањижа потпише

уговор о давању на коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке. 
            

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

            

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник Општинског већа
Општина Кањижа        др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће 
Број: 02-79/2016-I/Ц
Дана: 3.3.2016. године
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), члана 16. тачка 11. Статута општине
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Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014), члана 7. и 8. Одлуке о
оснивању  буџетског  фонда  за  заштиту  животне  средине  („Сл.  лист  општине  Кањижа“,  бр.  12/2009),  уз
сагласност Министарства  пољоприведе и заштите животне средине бр. 400-00-369-/2016-09 од 23. 02. 2016.
године, Општинско веће општине Кањижа, на 127. седници, донело је 

П Р О Г Р А М

коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се

планирају у области заштите и унапређења животне средине у општини Кањижа за 2016. годину.
За реализацију Програма планирају се средстава у буџету општине Кањижа сагласно одредбама Одлуке

о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015) која ће се реализовати
преко буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 25.512.600,00 динара.

II
Приходи за реализацију Програма оствариће се од:

- накнаде за загађивање животне средине (члан 85. 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) 

100.000,00 динара 

- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (Одлука о накнади за
заштиту и унапређивање  животне средине на територији општине Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2010 и 22/2012)

12.794.326,13 динара 

- неутрошена средства буџетског фонда из 2015. године 12.618.273,87 динaрa

У К У П Н О 25.512.600,00 динара

III
Средства фонда из тачке II користиће се за финансирање: 

1. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) – 1.000.000,00 динара

 Реализација законом утврђених обавеза општине у области мониторинга (праћење квалитета ваздуха, праћење
нивоа комуналне  буке,   праћење  квалитета  површинских вода,  праћење  квалитета  подземних вода,  праћење
електромагнетског  зрачења,   праћење  квалитета  земљишта,  мерења  у  ванредним  ситуацијама),  сагласно
одредбама  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 посебним законима. За реализацију наведених програма и пројеката
закључиваће  се  уговори  са  овлашћеним  стручним  и  научним  организацијама  и  установама,  у  складу  са
прописима, по спроведеном поступку за јавне набавке.

2. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Кањижа - 300.000,00
динара

Средства  ће  се  користити  за  заштиту,  развој  и  унапређење  заштићених  природних  добара  на  територији
општине Кањижа на начин који ће омогућити њихово очување.
У 2016. години ће се израдити планови управљања заштићеним подручјима и финансирати/ суфинансирати
програми  управљача  заштићеним  природним  добром  на  територији  општине  Кањижа,  по  утврђеним
приоритетима са циљем очувања истих, у сарадњи са општинским, покрајинским и републичким органима

3. Образовне активности, едукација,  манифестације, програми и пројекти за јачање свести о потреби
заштите животне средине -  1.000.000,00 динара

Циљ активности је:
-  јачање  свести  грађана  о  потреби  заштите житовне средине  и едукативне  активности  (  област  управљања
отпадом, област рециклаже, област компостирања, заштита шума, заштита река), 
-  обележавање  значајних  датума  и  догађаја  (Дан  планете  Земље,  Светски  дан  заштите  животне  средине,
Европска недеља мобилности - Дан без аутомобила)
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4.  Подстицајни,  превентивни  и  санациони  програми  и  пројекти  oснивањa  и  одржавањa  зелених
површина  -  4.500.000,00 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.)

5. Уништавање амброзије - 1.000.000,00 динара

Уништавање амброзије на јавним површинама (теренске активности на сакупљању и уништавању амброзије,
одржавање едукативних предавања, штампање информативних летака и плаката)

6. Управљање отпадом - 800.000,00 динара

Планирају се средства за реализацију  програма управљања отпадом и обавеза општине сагласно одредбама
Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр. 36/09  и 88/2010),  и то:
- набавка контејнера за компостирање
- одржавање депонија за одлагање инертног отпада 
- пројекти за санацију и рекултивација дивљих депонија.

7. Регионална депонија – 1.585.000,00 динара

- На основу Одлуке о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица, Сентa, Кањижа,
Чока, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Бачка Топола („Сл. лист општине Кањижа“ број 05/07) закључен је Уговор
о прикључењу Регионалном центру управљања отпадом – Суботица бр. 404-99/2009-I, а средства планирана
овом тачком користиће се за финансирање уговорних обавеза (Регионална депонија д.о.о. Суботица)

8. Опремање Службе за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа, учешће на
семинарима и стручно усавршавање запослених – 700.000,00 динара

Планираним  средствима  ће  се  финансирати  набавка  опреме  неопходне  за  рад  организационе  јединице
Општинске управе општине Кањижа надлежне за послове заштите животне средине, Службе за инспекцијско-
надзорне послове (рачунарска опрема,  pH мерач, ласерски термометар,  мерач буке, радно одело и заштитна
обућа итд.), као и трошкови учешћа запослених на семинарима, стручним усавршавањима из области заштите
животне средине.

9. Изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом  14.127.600,00 динара

Изградња трансфер станице у оквиру регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом који
обухвата и набавку опреме за рад. 

10. Израда Програма заштите животне средине општине Кањиже за период 2016-2024 године и Локалног 
еколошког акционог плана за период 2016-2018. године 500.000,00 динара

Програм заштите животне средине на територији општине Кањижа за период 2016-2024 треба  израдити на
основу 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) којим је прецизирано да такав програм доноси на националном и на локалном
нивоу.

IV
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, врши се у зависности од прилива

средстава  прикупљених  у  складу  са  Одлуком  о  накнади  за  заштиту  и  унапређивање  животне  средине  на
територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2010 и 22/2012).

V
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник општине, на предлог организационе

јединице Општинске управе надлежне за послове заштите животне средине и члана Општинског већа задуженог
за заштиту животне средине, решењем ће утврдити приоритетне активности.
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VI
Средства из тачке II овог Програма могу се увећати за износ донација и прихода из других извора, која

ће се користити у складу са овим Програмом.

VII
Реализација програмских активности из тачке III овог Програма врши се у складу са одредбама Закона о

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и усвојеног Плана јавних набавки за 2016.
годину.

VIII
Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката, као и надзор над

извршавањем  уговорених  обавеза,  спроводи  Служба  за  инспекцијско-надзорне  послове  Општинске  управе
општине Кањижа.

Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа сачиниће извештај о
коришћењу средстава  из  овог  Програма,  сагласно  одредбама  члана  100.  став  6.  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).

IX
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина         Председник Општинског већа
Општина Кањижа     др Михаљ Бимбо с. р.
Општинско веће 
Број: 501-15/2016-I/Ц
Дана: 09. 02. 2016. године 
Кањижа

На основу члана 11. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за исбор програма и пројеката у
култури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2010) и
на основу предлога Комисије за доделу средстава у области културе Председник општине Кањижа донео је

О  Д  Л  У  К  У

о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2016. години

I
 ОДОБРАВА  СЕ  исплата средстава за финансирање пројеката  у области културе из буџета општине

Кањижа за 2016. годину у укупном износу од 1.400.000,00 динара према следећем:

ПОДНОСИОЦ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКАТ ИЗНОС

1.
КУД „Jókai Mór“, Мале Пијаце Серијал приредаба „Звездица” 160.000

2.
КУД „Petőfi Sándor“, Трешњевац Дани очувања традиције у Трешњевцу 160.000

3.
Фолклорно плесно друштво „Тиса“, Кањижа Програмски серијал за предају баштине 140.000

4.
КУД „Bartók Béla“, Хоргош

Годишњи трошкови функционисања МКУД
„Bartók Béla” Хоргош

120.000

5.
Друштво рукотворина Етнокуће „Звучара“, Ором

Заједно можемо да учинимо више за наше 
село

120.000

6.
МКУД „Ozoray Árpád“, Кањижа Озораијеве  свечаности 120.000

7.
САКУД „Свети Сава“, Кањижа IV Међународни фестивал фолклора 2016 85.000

8.
Удружење „Потиски тамбураши“, Кањижа

Трећи фестивал тамбурашке музике у 
Кањижи

70.000
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9.
Камерни хор „Cantilena“, Кањижа

Концерти у Кањижи и другим местима, 
дочек гостујућих хорова и учешће на 
сусретима хорова и другим приредбама на 
основу позива

60.000

10.
КУД „Адорјан“, Адорјан

Неговање обичаја повезаних са верским 
празницима Мађара

60.000

11.
КУД „Плава Тиса“, Адорјан

Суфинансирање традиционалних 
приредаба КУД

60.000

12.
КУД „Братство“, Мартонош

Манифестације и активности удружења у 
2016. на очувању и неговању фолклорне 
традиције

60.000

13.
КУД „Златно класје“, Долине Слике живота из Долина 60.000

14.
КУД „Бели багрем“ Тотово Село II Сусрет народне музике 50.000

15.
КУД „Petőfi Sándor“, Ором Културни живот наше заједнице 30.000

16.
Удружење љубитеља хармонике Кањижа

Образовање оркестра, развој музичке 
културе, припреме за наступе

25.000

17.
Удружење ликовних уметника Артерија, Кањижа Артерија локалне заједнице 20.000

Укупно: 1.400.000

II
Уговор о финансирању или суфинансирању програма односно пројеката у култури са изабраним

подносиоцима пријаве из тачке I ове Одлуке закључиће се по коначности ове одлуке.

III
Обавезује се организациона јединица Општинске управе надлежна за опште послове да сачини уговоре

о финансирању или суфинансирању програма, односно пројеката у култури са изабраним подносиоцима пријаве
из тачке I ове Одлуке.

IV
Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет страници општине

Кањижа.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                 Председник општине Кањижа 
Општина Кањижа                         др Михаљ  Бимбо с. р.
Председник општине Кањижа
Број:  400-16/2016-I/A
Дана: 04. марта 2016. год. 
К а њ и ж а

На  основу  члана  17.  Одлуке  о  начину  финансирања  пројеката  невладиних  организација  из  буџета
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) и   Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016.
годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015) председник општине Кањижа донео је

О Д Л У К У

о избору пројеката невладиних организација

који се финансирају из буџета општине Кањижа

I
На основу расписаног Јавног конкурса  за финансирање пројеката невладиних организација из буџета

општине  Кањижа  за  2016.  годину,  а  на  предлог  Комисије  за  спровођење  поступка  јавног  конкурса  за
финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних
организација у укупном износу од 8.500.000,00 динара према следећем:
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НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ ИЗНОС
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1. Општински ватрогасни савез Кањижа
Превенција пожара и катастрофа, 
отклањање катастрофа

2800000

2.
Удружење за помоћ и заштиту интереса ментално
и физички оштећених лица „С тобом за њих” 
Кањижа

Приредба „Свет је са нама читав” и зараде 
запослених у збрињавању ометених 

1710000

3.
Опште удружење предузетника Општине 
Кањижа

Радни ангажман менаџера удружења 500000

4.
Удружење дефектолога Северне Војводине 
„Пужић” Кањижа

Све за децу 480000

5. Oмладинско удружење „Kumbaya” IX Фестивал трактора Трешњевац 300000
6. Општинско удружење пензионера Кањижа Финансирање делатности удружења 200000

7.
Удружење просветних радника општине Кањижа,
Кањижа

Обухват активности ученика и просветних 
радника програмима педагошког садржаја

200000

8. Удружење "Eupoint" За заједничку будућност у месту 200000

9.
Војвођанско удружење гастро-традиције „Chef” 
Мале Пијаце

VIII куварско такмичење народа, VI 
гастрономско такмичење градоначелника и 
IV гастрономско такмичење новинара

130000

10. Удружење УЛМУС Трешњевац VI Међународни камп дубореза 120000

11.
Удружење „У здравом телу жива традиција” 
Трешњевац

Традиционални коњички камп осмеха 100000

12.
Регионална мрежа за образовање одраслих 
"FERHA”

Сигуран полазак у школу 80000

13. Удружење „Чаробни залогаји” Ором Наша гастрономска култура 80000

14. Фонд Кластер здравственог туризма Војводине
Рад канцеларије Фонда Кластера 
здравственог туризма Војводине

80000

15.
Удружење оболелих од мултипле склерозе 
Севернобанатског округа Нови Кнежевац

Уметничке радионице „Живот је уметност“, 
XIV међународна хуманитарна ликовна 
колонија „Живот је уметност“

70000

16. Удружење „Гнездо“ Хоргош Програм  за негу породица 70000
17. Фондација „Крила” Кањижа Добро се види само заједно! 70000

18.
Удружење грађана „Покрет за Мале Пијаце” 
Мале Пијаце

Вашарско посело 60000

19. Удружење грађана „Салаторња“
Од хендикепа – предност! – развој сеоског 
туризма у Старој Торини

60000

20.
Удружење за развој насеља Пешчарске висоравни
Северне Бачке Хоргош

Серијал приредаба „Посело на 
Севернобачкој пешчари”

60000

21. Одред извиђача „Кањижа” Млади за лепшу животну средину 60000
22. Ракоци савез из Кањиже, Кањижа „Јеретичке мисли“ 60000

23.
Међуопштинска организација глувих и наглувих 
за Кањижу, Аду и Сенту у Сенти

Редовне дневне активности 60000

24. Удружење „Баћанеум – наш дом” Прослава „Фатиме“ 60000
25. Удружење младих „Together” Мале Пијаце Омладинска спортска такмичења и радови 60000

26.
Удружење „Завичајна кућа традиција” Тотово 
Село

„Са тобом – за тебе, заједно је лакше” 60000

27. Удружење грађана „Јувениор” Хоргош Градимо бољи свет 60000
28. Удружење дијабетичара Кањижа Профилактичко мерење крвног притиска 60000

29. Удружење грађана „Pro Meliore” Хоргош
Садржајни часови за здравље – занимања за 
пензионере

60000

30.
Омладинско и културно удружење "Wemsical 
Serbia"

Серијал кампова: Омладина, заједница, 
друкчије

60000

31.
Удружење великих породица општине Кањижа 
„Кутак” Кањижа

Програм  за негу породица 50000

32.
Удружење параплегичара и квадриплегичара из 
Кањиже у Мартоношу

Удовољавање потребама УПКК у 2016. 50000

33. Омладина и спорт Ором Млади за младе, за нашу заједницу 40000
34. Удружење за омладину „Дестинус” Кањижа Тренинг за обуку менаџера 30000
35. Удружење грађана „Fény” Кањижа Свесно ка оздрављењу 2016! 30000
36. Удружење новинара Кањиже у Кањижи Значај развоја јавног информисања 30000
37. Удружење грађана СКС Запећак заједнице 30000

38. Удружење грађана „Генерација”
QuizNight Кањижа – квиз-вечери за грађане 
општине

30000
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39. Удружење „Сабо Денеш” Тотово Село
Развој мини-Војводине и сеоског туризма у 
Тотовом Селу

30000

40. Удружење грађана „Вила сат”
Бартокове 110 година старе мелодије из 
винограда Часовничке виле

30000

41. Кањишко удружење стрелаца Кањижа I такмичење рекреативних стрелаца Кањижа 30000

42. "Хришћански интелектуални круг"
Организовање серијала предавања у 
општини Кањижа о познавању вере

30000

43. Грађанско удружење кањишких пензионера Делатна и активна старост 20000

44. Удружење за развој насеља општине Кањижа
Активности Удржења за развој насеља 
општине Кањижа

20000

45. Цивилно удружење „LaContessa” „Интернет не заборавља” 20000
46. Фонд „Сеоски дом” Трешњевац Суфинансирање набавке пројектора 20000

47. Удружење слепих и слабовидих
Бржа интеграција слепих и слабовидих 
грађана у свакодневном животу

20000

48. Удружење "Карамел" Дани златних руку 20000
Укупно: 8.500.000

На основу расписаног Јавног конкурса  за финансирање пројеката невладиних организација из буџета
општине  Кањижа  за  2016.  годину,  а  на  предлог  Комисије  за  спровођење  поступка  јавног  конкурса  за
финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних
организација у области пољопривреде, у укупном износу од 1.700.000,00 динара према следећем:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ ИЗНОС

1.
1.

Аграрна унија општине Кањижа

Рад саветодавне канцеларије за рурални развој 
и помоћ раду пољопривредника удружених у 
Аграрну унију – саветодавном делатношћу и 
едукацијама

960.000

2.
Удружење узгајивача оваца „Капетански рит” 
Кањижа

V Сусрет овчара и пољопривредних 
произвођача

100.000

3. Удружење „Мустанг” Трешњевац Коњички дан, коњички камп 100.000

4. Удружење пчелара „Нектар” Кањижа

Очување и продубљивање позитивних дејстава 
пчеларства, као пољопривредне гране која 
доприноси повећању укупног друштвеног 
богатства

80.000

5. Клуб хоргошких произвођача Рачунарски курс 60.000
6.
2. 

Удружење грађана „Meta Terra” Кањижа Пролеће 60.000

7.
3.

Опште удружење самосталних пољопривредних 
произвођача општине Кањижа  „Агрокањижа”

Заступање интереса пољопривредних 
произвођача општине пред државним органима,
као и обављање радова на одржавању 
викендице у својини „Агрокањиже” на Јарашу

55.000

8.
4.

Удружење пољопривредника „GAZDAKÖR” 
Кањижа

Набавка основне опреме предвиђене у интересу
ефикасности рада „GAZDAKÖR”-а и заступање
интереса чланства удружења грађана

55.000

9.
5.

Удружење за заштиту животиња „Шапа” Кањижа Шапа у руци – јер сваки живот вреди 45.000

10.
6.

Интересно удружење пољопривредних 
произвођача Тотовог Села и околине

IV Фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу 45.000

11.
7.

Удружење грађана ред витезова вина „St. Orban“ Грожђе и вина су, као драго камење 40.000

12. Удружење узгајивача свиња општине Кањижа Набавка свињске сперме 40.000
13. Удружење узгајивача говеда општине Кањижа Семинар о вештачкој оплодњи крава 40.000

14. Удружење грађана Агро НРК
AGRO EXPO – пољопривредна конференција и 
промоција механизације

20.000

Укупно: 1.700.000

II
Пренос  додељених средстава  у износу од 8.500.000,00  динара  извршиће се  из  средстава  утврђених

Одлуком о буџету општине Кањижа за  2016. годину раздео  2 глава  1  функција  110 позиција  114 економска
класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација.
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Пренос додељених средстава  од 1.700.000,00 динара  извршиће се  из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Кањижа за 2016. годину раздео 4 глава 1 функција 421 позиција 148 економска класификација
481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација у области пољопривреде.

III
Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине

Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке.
Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и

обавезе уговорних страна. 

IV
Одлуку  доставити  учесницима  Јавног  конкурса  и  објавити  на  званичној  интернет презентацији

општине Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима
јавног информисања. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина Председник општине Кањижа
Општина Кањижа       др Михаљ Бимбо с. р.  
Председник општине
Број: 400-15/2016-I/A
Дана: 04.03.2016. године
Кањижа

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 2016. годину („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016), а у вези са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег  дела  средстава  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса  која  реализују  удружења  („Сл.
гласник РС“, бр. 8/2012, 94/2013 и 93/2015), председник општине Кањижа расписује

II. ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2016. годину

Укупан  износ  средстава  намењених  финансирању  пројеката  невладиних  организација  из  буџета  општине
Кањижа по II. јавном конкурсу за 2016. годину износи 600.000,00 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 
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19. за развој јавног информисања 
20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма

Одлуком председника општине бр. 02-80/2016-I/A од дана 1.3.2016. године као приоритетна област за пројекте
невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по II. јавном конкурсу у 2016. години
утврђена је област под редним бројем: 4.

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 остварују првенствено у области екологије, заштите животне средине и здравља грађана 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 31.12.2016. 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.

Рок за подношење пријава је 18. март 2016. 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 од 1–10 бод.
3. материјална и кадровска опремљеност од 1–10 бод.
4.стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат од 1–10 бод.
5. одрживост пројекта од 1–10 бод.
6. 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.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина                                                      Председник општине Кањижа
Општина Кањижа                                                                                    др Михаљ Бимбо с. р.
Председник општине 
Број: 400-86/2016-I/А
Дана: 4. марта 2016. године
К а њ и ж а
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На основу члана 17.  Одлуке о буџету  општине Кањижа за 2016.  годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016), 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.,  108/2013,  142/2014,  68/2015  – др.  Закон  и
103/2015) 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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину -Раздео 4, глава 1, Програм

15,  ПА  0602-0001,  функција  130,  економска  класификација  499121  -текућа  буџетска  резерва,  одобрава  се
прерасподела средстава у укупном износу од 117.008,71 динара.

II
Средствима из тачке 1. овог решења повећава се следећа буџетска позиција: 
 Раздео  4,  глава  2,  Програм  11,  ПА  0901-0004,  функција  090,  економска  класификација  463  (423),

позиција 233 са износом од 117.008,71 динара.

III
Средства су строго наменског карактера.

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

V
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: 400-28/2016-IA
Дана: 22.1.2016. год
К а њ и ж а 

На основу члана 17.  Одлуке о буџету  општине Кањижа за 2016.  годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016),  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.,  108/2013,  142/2014,  68/2015  –др.  Закон  и
103/2015) 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

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину -Раздео 4, глава 1, Програм

15,  ПА  0602-0001,  функција  130,  економска  класификација  499121  -текућа  буџетска  резерва,  одобрава  се
прерасподела средстава у укупном износу од 584.270,00 динара.

II
Средствима из тачке 1. овог решења повећава се следећа буџетска позиција: 
 Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА 0602-0001, функција 130, економска класификација 484, позиција 201

са износом од 584.270,00 динара;

III
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Средства су строго наменског карактера.

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

V
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: 400-42/2016-IA
Дана: 5.2.2016. год
К а њ и ж а 

Образац бр. 1
И З Б О Р Н А   Л И С Т А

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ  КАЊИЖА

________________________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана)

подноси Општинској изборној комисији у Кањижи Изборну листу
 _______________________________________________________________________________________________

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

за  изборе  за  одборнике  Скупштине општине  Кањижа,  расписане  за  24.  априла 2016.  године.  Кандидати  за
одборнике су:

Ред.
бр.

Презиме и име ЈМБГ Пол Занимање Пребивалиште и адреса
становања према подацима из

уверења о пребивалишту
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



Број:  4.                   11.03.2016.                        СТРАНА  63.  OLDAL                             2016. 03.11.             4.  szám

26.
27.
28.
29.

У _________________, ________________________                                            Овлашћено  лице
(место)          (датум)                                                          ______________________

                                                 (име и презиме)
                                  ___________________
                                    (потпис)

Ова  изборна листа доставља се у  писменој и електронској форми (ЦД или ДВД) ), а уз њу се обавезно
достављају и:

1. Овлашћење лица које подноси изборну листу 
2. Писмена сагласност носиоца листе да пристаје да буде носилац изборне листе
3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника                    
4. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци, за сваког кандидата
за одборника 
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника  
6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по
азбучном реду презимена бирача,  са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је
уређена овера потписа. 

Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму Excel, у табели објављеној на интернет
страници www.  kanjiza.rs

8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела
страначка коалиција или група грађана
9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу 
надлежног органа - ако изборну листу подноси група грађана.

НАПОМЕНA 1: На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи мора да буде по
један кандидат који је припадник пола који је мање заступљен на изборној листи  

НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције
политичких странака националних мањина, дужан је да приликом подношења изборне листе достави и писмени
предлог  да  му  се  при  проглашењу  изборне  листе  утврди  положај  политичке  странке  националне  мањине,
односно коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став 6. Закона о локалним
изборима, као и да достави програм и статут политичке странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о
политичким  странкама  („Службени  гласник  РС“,  број  36/09)  и  друге  доказе  о  политичком  деловању  на
представљању  и  заступању  интереса  националне  мањине  и  заштити  и  побољшању  права  припадника
националне мањине.

Образац бр. 2
С   П   И   С   А   К

БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА

ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Изборну листу:
________________________________________________________________________________
                  (назив изборне листе и име и презиме подносиоца листе ако је одређен)

за одборнике у Скупштини општине Кањижа на изборима,  који се  одржавају  дана 24. априла  2016. године
подржавају бирачи, и то:  

http://www.kanjiza.rs/
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Ред.
бр.

Презиме и име
            

Место и адреса пребивалишта Бр. личне
карте

ЈМБГ 
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

У _________________, ___________________                                      Лице које подноси изборну листу
(место)          (датум)                                             _________________________

                                          (име и презиме)
                     _________________________
                                     (потпис)

НАПОМЕНА 1: Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику, сложен по азбучном реду презимена
бирача, а подаци у њима морају бити истоветни. 
Подаци  у  електронском  облику  достављају  се  на  ласерском  диску  (CD)  као MS  Excell  file.   Све  колоне
форматирати  као  текст.  Сви  прописани  обрасци  се  уносе  коришћењем  YU  знакова  уз  примену Times  New
Roman у величини 11 pt;

НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља потребан број (најмање 30 потписа бирача по предлогу за сваког кандидата)
оверених изјава бирача који подржавају изборну листу. 
Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.
Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача.

Образац бр. 3
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И З Ј А В А

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ

__________________________________________________________________________________________
(назив изборне листе и име презиме носиоца изборне листе)

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Кањижа, расписане за 24. априла 2016. године, Општинској
изборној комисији у Кањижи подноси

_________________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе)

 

БИРАЧ
____________________________________

(потпис)
______________________________________

(презиме и име)

                                  (ЈМБГ)
______________________________________

______________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

Потврђује се да је ову изјаву _____________________________ својеручно потписао.
                                                                  (презиме и име)
Идентитет бирача утврђен је на основу личне карте/пасоша бр. _____________________.

Ов. бр. _________.

У _______________________, ______________ у _________ часова.
                 (место)                             ( датум)

Оверу извршио _______________________________________________________________________________.
                                             (основни суд, општинска/градска управа, јавни бележник)

                                        М.П.                                       ОВЕРИО

                                                                                                                 _______________________

НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена
НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребан број примерака

Образац бр. 4

ПОТВРДА О ПРЕБИВАЛИШТУ

Потврђује се да ________________________________________________________________________________
(име, име једног родитеља и презиме)

рођен  у _______________________________општина__________________________________
                (место и датум)                                (назив општине)
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ЈМБГ __________________________________, 

има пребивалиште у _____________________________,  ____________________________
                                         (место)                                                  (адреса)

од __________________године.
      (датум)

      ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

                                                                                                                     __________________________
                                                                                                                          (име и презиме )
                              

              _________________________
                                                                                                                         (потпис)

                                                                  М.П.                      

НАПОМЕНА 1: Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова.

Образац бр. 5

П О Т В Р Д А

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ

Потврђује се да је __________________________________ - датум рођења ___________________________
                                (име, име једног родитеља и презиме )                                                            

_________________________________________________ ЈМБГ_________________________________________
                 (занимање)

са пребивалиштем у __________________________ -  ______________________________________________
                                         (место)                                              (адреса пребивалишта)

уписан у бирачки списак општине Кањижа и да има изборно право.
                    
  

у Кањижи, дана __________2016. године                                              

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

                                                                                                            __________________________
                                                                                                                            (име и презиме )
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            __________________________

                                                                                                                                 (потпис)

М.П.

Образац бр. 6

И З Ј А В А

О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ОДБОРНИКА  У СКУПШТИНИ

ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи

__________________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Кањижа расписане за 24. априла 2016. године, подноси

_____________________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана)

У ______________________, ________________
                (место)                               (датум)

КАНДИДАТ 

____________________________
(потпис) 

____________________________
(име и презиме) 

____________________________
(занимање) 

 ____________________________
(ЈМБГ ) 

_______________________________
 (пребивалиште и адреса стана)

Образац бр. 7

С А Г Л А С Н О С Т

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА

ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
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Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Кањижа коју
подноси:

_________________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, друга политичка организација, њихова коалиција, група

грађана)

У _____________________
              (место)                               
_______________________
             (датум)

НОСИЛАЦ ЛИСТЕ:

_________________________________
(име, име једног родитеља и презиме )

_________________________________
(ЈМБГ)

_________________________________
(пребивалиште и адреса становања)

_________________________________
(потпис)

Образац бр. 8
О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Овлашћује се  ____________________________________________ 
(име и презиме)

    
____________________________________________

(занимање)

_____________________________________________
(ЈМБГ)

_____________________________________________
(пребивалиште и адреса стана)

да, у име 
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__________________________________________________________________,
назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке која подноси изборну листу

поднесе Општинској изборној комисији у Кањижи Изборну листу

____________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен)

за изборе за одборнике Скупштине општине Кањижа, 

расписане за 24. априла 2016. године.

У __________________, ______________________
             (место)                             (датум)

__________________________________
М. П. (потпис)

___________________________
(име и презиме заступника политичке странке)
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