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У складу са чланом 54. став 1. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) Општинско веће 
општине Кањижа на 23. седници донело је:  
  

П  Р  О  Г  Р  А  М 

контроле и смањења популације напуштених паса и мачака 

 на територији општине Кањижа за 2013. год. 

 
Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака представља велики проблем у свим градовима и 
општинама Републике Србије. На улицама се број напуштених паса и мачака стално повећава. Бивши кућни 
љубимци препуштени су сами себи у борби за опстанак, а једна од последица је и неконтролисано 
размножавање, чиме се број напуштених животиња увећава из године у годину. Напуштене животиње на улици 
представљају озбиљан хигијенско–економски фактор, а даље повећање броја луталица прети да изазове 
погоршање социјално–безбедносних услова у насељима наше општине. 
Општина Кањижа и Јавно предузеће за комуналне услуге  „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: Општина и 
Комуналац) у претходном периоду предузимали су активности на формирању ефикасне зоохигијенске службе, 
са задатаком да иста организује и спроводи редовну контролу броја напуштених паса и мачака на јавним 
површинама општине Кањижа. 
Лишавање живота на хуман начин, сагласно одредбама Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 
41/2009) је крајњи и неизбежан инструмент за смањење броја напуштених животиња - луталица на територији 
општине Кањижа. Предност у решавању овог питања даје се мерама превенције – пре свега едукацији грађана и 
појачану сарадњу са невладиним организацијама које су активне у овој области.    

 

Правна регулатива 
1. Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) 
2. Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012) 
3. Закон 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) 
4. Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла и о 
условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока 
угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 53/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 - др. правилник) 
5. Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012) 
8. Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиња („Сл. гласник РС“, 
бр. 19/2012) 
7. Одлука о условима за држање домаћих животиња на подручју насеља Кањиже („Сл. лист општине Кањижа“, 
бр. 8/2006 и 2/2009) 

 
Превентивне мере 

Најефикаснији начин за смањење броја напуштених животиња је развијање свести грађана и упознавање са 
одредбама закона који регулише ову материју. Поред психолошко-едукативних мера треба тежити томе да што 
већи број животиња буде евидентиран и чипован, у складу са одредбама Правилника о начину обележавања и 
регистрације паса и мачака („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012). Превентивне мере ће се спроводити сходно 
програмима  удружења за заштиту животиња, који  ће и у наредном периоду бити важан део Програма контроле 
и смањења броја напуштених животиња на територији општине Кањижа. 
 

Рад зоохигијенске службе  
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о поверавању одређених комуналних послова Јавном предузећу за 
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа коју је донела Скупштина општине Кањижа 12. октобра 2007. године и 
одредбама Одлуке о условима за држање домаћих животиња на подручју насеља Кањиже („Сл. лист општине 
Кањижа“, бр. 8/2006 и 2/2009) ЈП „Комуналац“ Кањижа поверено вршење комуналне делатности зоохигијене, 
односно организовање рада зоохигијенске службе на територији општине.  
Зоохигијенијска служба поред послова сакупљања, превоза и збрињавања напуштених животиња обавља и 
санитарну делатност (нешкодљиво уклањањe животињских лешева и отпадака животињског порекла), по 
захтеву грађана и по службеној дужности. За прикупљање животињских остатака потребно је обезбедити 
одговарајућу посуду – контејнер у складу са Правилником о начину нешкодљивог уклањања животињских 
лешева и отпадака животињског порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, 
нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и 
отпадака животињског порекла. Сакупљање напуштених животиња врши се у складу са одредбама Закона о 
добробити животиња  на начин који представља најмањи могући стрес за животиње. Пре планиране акције 
сакупљања напуштених животиња обавештавају се заинтересовани путем локалних медија о тачном времену и 
месту спровођења акција. 
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Одредбама члана 20. и 71. Закона о добробити животиња регулисано је да рад прихватилишта за напуштене 
животиње треба да обезбеди: 
1)  одговарајући и сигуран смештај животиња, као и микроклиматске услове, хигијену, довољно простора, 
слободу кретања, храну и воду која одговара врсти, раси, полу, старости и физичким, биолошким, производним 
потребама и потребама у понашању животиње;  
2)  заштиту животиња од штетног утицаја временских прилика, као и од природних непријатеља;  
3)  одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или представљају опасност за друге животиње и 
људе;  
4)  одвојено држање болесних, повређених и изнемоглих животиња;  
5)  да о животињама брине потребан број обучених лица.  
6)  спровођење сталне здравствене заштите;  
7)  вођење евиденције о свакој јединки, као и о свим продатим, размењеним или поклоњеним животињама;  
8)  финансијска средства неопходна за рад;  
9) план збрињавања животиња у случају његовог затварања или елементарних непогода.  
 
ЈП „Комуналац“ има обавезу да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за заштиту 
животиња, као и да редовно обавештава јавност и власнике о животињама  које се налазе у прихватилишту. Ако 
се пронађе власник напуштене животиње, исту може преузети уз плаћање накнаде трошкова „Комуналцу“ који 
су настали у поступку сакупљања, неге, односно извршених захвата ветеринара за период који је животиња 
провела у прихватилишту. Напуштену животињу из прихватилишта може преузети, без накнаде, пунолетно 
лице које потпише уговор о старатељству, односно правно лице који преузима одговорност над животињом. 
Животиња се предаје старатељу чипована, вакцинисана и стерилизована. Трошкови ветеринарских захвата 
падају на терет општине. Ако се напуштеној животињи, која је смештена у прихватилиште, у року од најмање 
30 дана од дана смештања у прихватилиште не пронађе власник, односно ако се не збрине на други начин, 
извршиће се лишавање живота у складу са чланом 17. Закона о добробити животиња. 
У ЈП „Комуналац“ послове зоохигијене обавља једно лице са половином радног времена, које је задужено за 
храњење и одржавање хигијене животиња у прихватилишту. У 2012. години сакупљено је 160 луталица, од 
којих је највећи број нашао новог власника. За здравствену заштиту, стерилизацију, односно хумано лишавање 
живота напуштених животиња ангажован  је дипломирани ветеринар. Локација прихватилишта је снабдевена 
електричном енергијом и питком водом из градске мреже. Акције хватања напуштених животиња врше се 
помоћу дуваљке из које се испаљује стрелица са анестетиком. Оруђе је признато и у Европској унији као 
најхуманији начин сакупљања напуштених животиња, који не изазива стрес. Препарат (анестетик) се набавља 
од надлежне ветеринарске службе. У кругу прихватилишта се налази септичка јама изграђена од 
водонепропусног, армираног бетона са поклопцем, за одлагање лешева животиња које су у складу са чланом 15. 
и 17. Закона о добробити животиња лишене живота на хумани начин. 

 
Укупан износ за рад зоохигијенске службе потребан из буџета општине Кањижа у 2013. години процењује се 
на 3.000.000,00 динара, а распоређује се према следећем: 
 

 
 

Планиране активности Планирани износ у дин. 

1. Сакупљање паса луталица 1.500.000,00 

2. Услуге ветеринара и здравствена заштита 500.000,00 

3. 
Одржавање, чишћење и дезифенкција азила са одношењем 
отпада и исхрана паса 

400.000,00 

4. Сакупљање животињских лешева са јавних површина 600.000,00 

Укупно: 3.000.000,00 

 
Средства за вршење комуналне делатности зоохигијене ЈП „Комуналац“ дозначују се из буџета, на основу 
фактуре која се доставља организационој јединици Општинске управе надлежној за послове финасија. 
 
ЗАКЉУЧАК  
 
У циљу превазилажења постојеће ситуације, а у складу са позитивним прописима предложене су мере чији је 
циљ решавање овог проблема, односно уклањање луталица са јавних површина, и то:  
- регистрација, обележавање и микрочиповање луталица  
- склањање  лутлалица са јавних површина и смештај у азил 
- стерилизација власничких и невласничких паса/мачака чиме се става под контролу и смањује бројност 
популације паса/мачака без њиховог убијања, које је у Србији забрањено  
- еутаназија (лишавање живота животиња на хуман начин), сагласно законским прописима  
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Усвајањем и реализацијом овог Програма и у 2013. години ће се допринети значајном смањену броја луталица 
на територији општине Кањижа. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                       Председник Општинског већа  
Општина Кањижа                                       Њилаш Михаљ с. р.   
Општинско веће општине Кањижа 
Број: 02-90/2013-I/Ц 
Дана: 18.03.2013. године  
К а њ и ж а 

 
 
На основу члана 20. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11) и 
одредаба Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 22/12), 
Општинско веће општине Кањижа на 23. седници одржаној, донело је 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

унапређења социјалне заштите општине Kањижа у 2013. години 

 
I 

Програмом унапређења социјалне заштите општине Кањижа за 2013. годину (у даљем тексту: 
Програм), утврђују се основни циљеви, мере и активности за унапређење квалитета живота лица у стању 
социјалне потребе, подстицај и развој постојећих и увођење нових услуга социјалне заштите, као и обим 
средстава из буџета општине Кањижа за 2013. годину за финансирање његове реализације, у складу са 
Стратегијом развоја општине Кањижа 2011-2020. и Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите 
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 10/2011 – пречишћен текст). 
 

II 

Средства за реализацију овог програма планирана су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. 
годину („Службени лист општине Кањижа”, бр. 22/2012) у оквиру раздела 2  главе 1 функције 090 економске 
класификације 472 - Средства за спровођење социјалних програма у износу од 23.350.000,00 динара.  

Средства за реализацију Програма користиће се у складу са чланом 64. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11) у циљу унапређења квалитета постојећих услуга, подстицаја 
и развоја нових услуга социјалне заштите којима се обезбеђује пружање адекватне, квалитетне услуге у складу 
са специфичним потребама корисника.  

 

III 

Услови и начин коришћења средстава из тачке II овог Програма утврђују се уговором који корисници 
средстава закључују са општином Кањижа.  

Исплата средстава врши се у складу са закљученим уговором.  
 

IV 

Основни циљеви Програма су: 
1. унапређење постојећих и увођење нових услуга које подржавају живот у природној породици 
2. развој услуга подршке за самосталан живот  
3. подстицање интеграције и социјалне укључености 
3. развој услуга подршке за заштиту деце од злостављања и занемаривања 
4. јачање професионалних капацитета запослених у социјалној заштити 
5. развој програма који превенирају настанак антисоцијалног понашања 
6. унапређење информисаности грађана о различитим могућностима, програмима и услугама социјалне 
заштите 
7. развој посебних програма помоћи, подршке и збрињавања корисника социјалне заштите. 
Финансирање права и услуга планираних у буџету општине Кањижа за 2013. годину у оквиру раздела 2  

главе 1 функције 090 економске класификације 472 - Средства за спровођење социјалних програма у износу од 
23.350.000,00 динара врши се према следећем: 
 
1. Програми рада установа, организација и удружења којима се у континуитету, током целе године, 

спроводе посебни облици социјалне заштите 
Средства ће се користити за програме  унапређења квалитета живота деце и младих из маргинализованих 
породица и деце са посебним потребама, жена, породица са дисфункцијом, особа са инвалидитетом (ОСИ), 
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старих, незапослених корисника социјалних давања, Рома, избеглих и интерно расељених лица и осталих лица 
кроз њихово укључење у друштвену заједницу са посебним нагласком на унапређење материјалног положаја,  
подршку у образовању, заштиту здравља, заштиту деце и породице од злостављања и занемаривања (подршка 
превентивним програмима, подршка програмима за заштиту деце са асоцијалним понашањем); јачање 
професионалних капацитета запослених у социјалној заштити - усавршавање стручних радника у социјалној 
заштити; информисање о доступним услугама и давањима у области социјалне заштите, промоција активности 
намењених деци и младима, женама, породицама, старима, особама са инвалидитетом, Ромима, избеглим и 
расељеним лицима, подизање свести локалне заједнице и указивање на проблеме социјалних група, израда 
рекламног и пропагандног материјала, брошура, интернет странице; активности на јачању волонтеризма у 
заједници. 
 
Носиoци: Центар за социјални рад Кањижа, Центар за пружање услуга социјалне заштите и Геронтолошки 
центар Кањижа и пружаоци услуге изабрани у поступку јавне набавке 
Планирани износ програма: 3.000.000 дин. 
 
2. Програми социјалне заштите којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у 

стању социјалне потребе  

Пројекти и активности за пружање подршке деци и младима из маргинализованих породица у наставку 
школовања, афирмација спортско-рекреативних програма,   услуге подршке за заштиту деце од злостављања и 
занемаривања, социјализација малолетника, организовање радионица за подстицање развоја личности деце, 
едукација деце о правима и дужностима, унапређење положаја деце без родитељског старања, клубови за децу и 
младе. 
Програми који доприносе превенцији асоцијалног понашања - интензивнији рад са децом и младима из 
маргинализованих породица, социјална инклузија, ментално-хигијенска превенција у раду са младима са 
функционалним сметњама у одрастању, програм социјализације малолетника у општини Кањижа. 
 
Носиoци: Центар за социјални рад Кањижа, Центар за пружање услуга социјалне заштите и Геронтолошки 
центар Кањижа и пружаоци услуге изабрани у поступку јавне набавке  

Планирани износ програма: (2.000.000) 
 

3. Програми за подршку породицама и женама  

Интензивирање међусекторске сарадње јавног, приватног и цивилног са циљем јачања материјалног и 
економског положаја породице, финансирање програма за јачање саветодавне и едукативне функције за 
пружање помоћи породицама у оквиру постојећих институција, афирмисање  традиционалних породичних 
вредности, програм борбе против насиља. 
Носиoци: Центар за социјални рад Кањижа и пружаоци услуге изабрани у поступку јавне набавке  

Планирани износ програма: 1.500.000 
 
4. Програми за унапређење положаја ОСИ  

Унапређење положаја особа са инвалидитетому у општини, укључивање ОСИ у све аспекте живота у заједници 
и мере запошљавања ОСИ. Развој услуга које подржавају живот у природној породици (рана интервенција и 
стимулација развоја деце са сметњама у развоју, сервиси подршке породици са децом са сметњама у развоју и 
младих са инвалидитетом и др.)  
Носиoци: Центар за социјални рад Кањижа, Центар за пружање услуга социјалне заштите и Геронтолошки 
центар Кањижа и пружаоци услуге изабрани у поступку јавне набавке 
Планирани износ програма: 1.500.000 
 
5. Програми за унапређење положаја старих особа, помоћ у кући и програм народне кухиње  

Успостављање и развијање мреже ванинституционалних облика заштите, развој различитих услуга за старе - 
клубови за старе, активности усмерене на едукацију деце и омладине у предшколским и образовно-васпитним 
установама о положају старих, проблемима, односно јачање волонтеризма у пружању услуга старим особама. 
Носиoци: Геронтолошки центар Кањижа, Центар за социјални рад Кањижа и пружаоци услуге изабрани у 
поступку јавне набавке 
Планирани износ програма: 8.850.000 
 
6. Програми за унапређење положаја Рома и избеглих и интерно расељених лица  
Интеграција и унапређење положаја Рома у општини кроз мере и акције сузбијања сиромаштва и пружања 
олакшица у школовању инклузивним приступом (ромски асистенти), мере са циљем смањења сиромаштва, 
пружање подршке у образовању, заштити здравља, очувању културе и традиције ромске популације, повећање 
обухвата Рома основношколским и средњошколским образовањем, унапређење услова становања Рома, 
односно избеглих и интерно расељених лица, подршка у решавању стамбених питања, суфинансирање 
пројеката за набавку материјала, подршка инфраструктурном уређењу. 
Носиoци: Центар за социјални рад Кањижа, ОШ „10. Октобар” Хоргош”, ОШ „Јован Јовановић-Змај” Кањижа 
и пружаоци услуге изабрани у поступку јавне набавке 
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Планирани износ програма:  4.500.000 
 
7. Програми подршке социјалном предузетништву 

Пружање помоћи при оснивању социјалних предузећа, сервиса за самозаступање, сервиса за пружање подршке 
запошљавању, унапређење положаја незапослених и корисника НСП и активирање радно способних корисника 
социјалне заштите и учешћем у јавним и друштвено корисним радовима, подршка  и подстицај запошљавању 
корисника НСП и  незапослених, теже запошљивих категорија, Рома, програми самозапошљавања, програми 
едукације и информисања. 
 
Носиoци: Центар за социјални рад Кањижа, Информациони центар за развој потиског региона и НВО изабран 
кроз процес јавне набавке 
Планирани износ програма:  2.000.000 
 
8. Социјална заштита некласификована на другом месту, функција 090, економска класификација 423 Смештај 

лица у прихватне станице 170.000,00 динара  
 
9. Социјална заштита некласификована на другом месту, функција 090, економска класификација 472 
Социјална сахрана 650.000,00 динара 
 

V 

Надзор над реализацијом овог програма спроводи Општинско веће. 
Корисници средстава по уговору достављају извештај о реализацији појединачних програма у року од 

30 дана од дана завршетка програма, односно буџетске године. 
Износи средстава за појединачне програме могу се умањити уколико се приходи буџета општине 

Кањижа не остварују у планираном обиму. 
 

VI 

Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                       Председник Општинског већа  
Општина Кањижа                                     Њилаш Михаљ с. р.   
Општинско веће општине Кањижа 
Број: 02-91/2013-I/Ц 
Дана: 18.03.2013. године  
К а њ и ж а 

 
 
На основу члана 7. 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 2013. години 

 

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

Кањижа за 2013. годину у укупном износу од 2.500.000,00 динара према следећем: 
 

 
ПОДНОСИОЦ ПРИЈАВЕ ИЗНОС 

1. КУД „Bartók Béla“, Хоргош 220.000,00 
2. МКУД „Ozoray Árpád“, Кањижа 220.000,00 
3. Фолклорно плесно друштво „Тиса“, Кањижа 180.000,00 
4. КУД „Petıfi Sándor“, Трешњевац 160.000,00 
5. САКУД „Свети Сава“, Кањижа 139.000,00 
6. КУД „Jókai Mór“, Мале Пијаце 130.000,00 
7. Удружење љубитеља хармонике, Кањижа 100.000,00 
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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 web презентацији општине 
Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима јавног 
информисања.  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                    Председник општине Кањижа  
Општина Кањижа        Њилаш Михаљ с. р. 
Председник општине Кањижа  
Број:  400-22/2013-I/A 
Дана: 20. 03. 2013. год.  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 71. став 5. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен 
текст) председник општине Кањижа донео је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Oрганизационог одбора Колоније књижевника у Кањижи  

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Организациони одбор Колоније књижевника у Кањижи (у даљем тексту: 
Организациони одбор) у саставу:   
  
 председник 

1. Бањаи Јанош из Новог Сада, ул. Радничка бр. 31. 
 
 
 

8. Друштво за неговање историјске и културне баштине Мартоноша 100.000,00 
9. Војвођански ликовни круг, Кањижа 90.000,00 

10. КУД „Златно класје“, Долине 80.000,00 
11. Уметничка радионица „Кањишки круг“, Кањижа 80.000,00 
12. Друштво рукотворина Етнокуће „Звучара“, Ором 80.000,00 
13. Камерни хор „Cantilena“, Кањижа 80.000,00 
14. Фондација „Aracs“, Хоргош 71.000,00 
15. КУД „Адорјан“, Адорјан 70.000,00 
16. КУД „Плава Тиса“, Адорјан 70.000,00 
17. КУД „Petıfi Sándor“, Ором 70.000,00 
18. Културно плесно друштво „Болеро“, Кањижа 60.000,00 
19. Филмска радионица „Cinema“, Кањижа 60.000,00 
20. Ликовно уметничкодруштво „Артериа“ 60.000,00 
21. КУД „Бели багрем“, Тотово Село 60.000,00 
22. КУД „Братство“, Мартонош 50.000,00 
23. Удружење за неговање народних обичаја „Лаванда“, Кањижа 40.000,00 
24. Фонд сеоског дома, Трешњевац 40.000,00 
25. Удружење „Потиски тамбураши“, Кањижа 40.000,00 
26. Удружење „Завичајна кућа традиције“ 40.000,00 
27. Ликовна група „Тиса-Арт“ 40.000,00 
28. Удружење „Карамел“ 40.000,00 
29. “Art Pictures Film Production” д.o.o., Кањижа 30.000,00 
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чланови     
2. Joжеф Богдан из Торде, ул. Жарка Зрењанина бр. 1.  
3. Буш Јанош из Кањиже, ул. Ади Ендреа бр. 12.     
4. Карољ Дудаш из Суботице, ул. Душана Петровића бр. 4/11    
5. Јене Хајнал из Сенте, Трг Народног фронта бр. 2.    
6. др Золтан Каткич из Кањиже, Алеја кестенова бр. 20.    
7. Илдико Ловаш  из Суботице, ул. Саве Ковачевића бр. 30.     
8. Ласло Паточ из Сенте, ул. Арањ Јаноша бр. 37. 
9. Габор Вираг из Малог Иђоша, ул. Ракоци Ференца II бр. 47. 

  
Технички секретар Организационог одбора је Ливија Вранић Варади, самостални стручни сарадник у 

Општинској управи општине Кањижа. 
 

II 

 Председник и чланови Организационог одбора именују се на период од четири године. 
 

III 

Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који немају пребивалиште на територији 
општине Кањижа припада накнада за рад у висини  од 2.000,00 динара по седници.  

Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који имају пребивалиште на територији 
општине Кањижа припада накнада за рад у висини  од 1.000,00 динара по седници.  

Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који су запослени или функционери 
локалне самоуправе не припада накнада из става 1. и 2. ове тачке.   

Накнада из става 1. и 2. ове тачке исплаћује се из средстава Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа 
предвиђених на позицији 8038. 
  Основ за исплату накнаде је евиденција присутности на седници коју води технички секретар 
Организационог одбора.  

Исплата се врши по налогу председника Организационог одбора.   
 

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

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                     Председник Општинског већа 
Општина Кањижа                                           Њилаш Михаљ с. р.  
Општинско веће  
Број: 02-116/2013-I/Ц 
Дана: 26. 03. 2013. године  
К а њ и ж а 
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На основу члана 122. став 4. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
17/2012) и по извршеном сравњењу са изворником Одлуке о избору пројекта невладиних организација у 
области пољопривреде који се финансирају из буџета општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2013) бр. 400-20/2013-I/А од 12. марта 2013. године на српском и мађарском језику у табеларном приказу 
дошло је до техничке грешке, те се даје следећа 

 

 

И  С  П  Р  А  В  К  А 

 

 

У Одлуци о избору пројекта невладиних организација у области пољопривреде који се финансирају из буџета 
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2013) бр. 400-20/2013-I/А од 12. марта 2013. године, на 
српском и мађарском језику у табели под редним бројем 1. у колони износ уместо броја: „1.110.000,00“ треба да 
стоји: „1.085.000,00“, под редним бројем 4. у колони износ уместо броја: „125.000,00“ треба да стоји: 
„120.000,00“, под редним бројем 6. у колони износ уместо броја: „65.000,00“ треба да стоји: „70.000,00“, под 
редним бројем  7. у колони износ уместо броја: „40.000,00“ трeба да стоји: „65.000,00“. 
 
 
Дана: 26.03.2013. год. 
Секретар Скупштине општине Кањижа 
Марија Миловановић, с. р. 

 

 

 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј 

 
 
ПРОГРАМ контроле и смањења популације напуштених паса и мачака  на територији општине Кањижа 

за 2013. год. ........................................................................................................................................................................... 65 

ПРОГРАМ унапређења социјалне заштите општине Kањижа у 2013. години ....................................................... 67 

ОДЛУКА о избору пројеката у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2013. 

години.................................................................................................................................................................................... 69 

РЕШЕЊЕ о образовању Oрганизационог одбора Колоније књижевника у Кањижи ........................................... 70 
ОДЛУКА Савета Месне заједнице Велебит ………………………………………………………………………72 

Извод из записника Савета Месне заједнице Трешњевац …………………………………………………….. 73 

ИСПРАВКА у Одлуци о избору пројекта невладиних организација у области пољопривреде који се 

финансирају из буџета општине Кањижа ………………………………………………………………………….74 

 
 
 

„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220 
Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа 
Штампа се у штампарији „Инфо-Кањижа“ д. о. о. 

 


