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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“', 
бр. 129/07 и  83/2014 – др. закон), члана 46. став 1. тачка 6. и став 2. и члана 49. став 1. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11), а у вези са чланом 68. Пословника 
Скупштине општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст) Скупштина 
општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборника Скупштине општине Кањижа 

  
I 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да одборнику Скупштине општине Кањижа ДАНИЕЛУ ХОРВАТУ из Трешњевца, 
изабраном са изборне листе ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ – ЛАСЛО БАЛИНТ - MAGYAR REMÉNY 
MOZGALOM – LÁSZLÓ BÁLINT престаје мандат одборника, пре истека времена на које је изабран, због 
престанка пребивалишта на територији општине Кањижа. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбом члана 46. став 1. тачка 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 - Одлука УС и 54/11) (у даљем тексту: Закон) прописано је да oдборнику престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран ако му престане пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе, а према ставу 6. 
истог члана закона, да ако одборнику престаје мандат наступањем случаја из става 1. тачка од 2 – 8, скупштина 
јединице локалне самоуправе на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује 
да је одборнику престао мандат. 
 Одборник Скупштине општине Кањижа Даниел Хорват, изабран са изборне листе ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ 
НАДЕ – ЛАСЛО БАЛИНТ - MAGYAR REMÉNY MOZGALOM – LÁSZLÓ BÁLINT, доставио је обавештење 
председнику Скупштине општине Кањижа дана 24. јула 2015. године, о томе да му је престало пребивалиште на 
територији општине Кањижа. 
 На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 68. Пословника Скупштине општине 
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст) Комисија за мандатно-имунитетска 
питања је на седници одржаној 23.09. 2015. године  размотрила разлоге престанка мандата именованог одборника 
и о томе сачинила извештај са предлогом да Скупштина општине Кањижа донесе одлуку о престанку мандата 
одборника Данијела Хорвата, сагласно одредбама члана 46. став 1. тачка 6. Закона. 
 На основу наведеног 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: 02-215/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 
члана 20. тачка 24. и члана 47. тачка 16.  Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је   
 
 

О Д Л У К У 

о радном времену угоститељских објеката  
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се радно време објеката у којима се обавља угоститељска делатност или пружају 
угоститељске услуге, на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Општина). 

 

Члан 2. 

Радно време у смислу ове Одлуке је радно време у оквиру којег привредна друштва, друга правна лица и 
предузетници (у даљем тексту: привредни субјекти) могу да обављају угоститељску делатност или пружају 
угоститељске услуге у угоститељском објекту, ван угоститељског објекта и у покретном угоститељском објекту на 
територији Општине. 

Корисници могу да користе услуге у објекту  у току трајања утврђеног радног времена, из става 1. овог 
члана. 

 Радно време почиње од момента када корисници услуге могу да уђу у угоститељски објекат, а завршава 
се у моменту када корисници услуге не могу да улазе у угоститељски објекат. 

 

Члан 3.  

 Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматра се сваки објекат у коме се обавља угоститељска 
делатност или пружа угоститељска услуга и који испуњава услове у складу са прописима којима се уређује 
угоститељска делатност. 
 Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор који испуњава 
прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за обављање угоститељске делатности или за 
пружање угоститељске услуге.  
 Угоститељске услуге могу се пружати повремено на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и 
другим јавним манифестацијама, а најдуже 30 дана. 
 Поједине угоститељске услуге могу се пружати и у покретном објекту, који се премешта из једног места у 
друго сопственим погоном или вучом и испуњава прописане минималне услове (техничке, санитарно-хигијенске и 
здравствене)  за пружање угоститељских услуга. 
 У покретном објекту из претходног става овог члана,  може се припремати и услуживати храна 
припремљена на другом месту у оригиналном паковању, као и пиће у оригиналној амбалажи или на точење уз 
употребу амбалаже за једнократну употребу.  

 

Члан 4. 

Врсте угоститељских објеката су: 
1) угоститељски објекат за смештај 
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће  
3) кетеринг објекат. 
Угоститељски објекти за смештај су: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, 

преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и 
други објекти за пружање услуга смештаја, у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге 
уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја. 

Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића су: ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране, 
објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна 
пића, као и објекти у којима се пружају услуге забаве 
и приређују артистички, кабаре и музички програми и други објекти. 

Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају храна, пиће и напици, по утврђеним стандардима, 
ради услуживања и потрошње на другом месту. 

 
Члан 5. 

Угоститељски објекти из члана 3. ове Одлуке имају право и обавезу да у периоду пословања (током целе 
године или сезонски) самостално утврђују трајање и распоред радног времена у складу са одредбама ове Одлуке, 
да обавештење о утврђеном радном времену видно истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта 
и да се придржавају утврђеног радног времена у свом пословању. 

У угоститељском објекту који је заштићено културно добро, подаци из претходног става овог члана могу 
се поставити унутар објекта или на неком другом прикладном месту, у складу са законом којим се уређује заштитa 
културних добара. 

Обавештење о томе да је објекат привремено затворен мора бити истакнуто на главном улазу или на 
другом видном месту. 
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Члан 6. 
 Угоститељски објекти из члана 3. ове Одлуке дужни су да испуњавају услове утврђене прописима којима 
се уређује заштита од буке и заштита животне средине. 
 Рад у угоститељском објекту мора бити организован у складу са прописима који уређују ову област, тако 
да се не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству, односно да се не ремети кућни и комунални ред и 
јавни ред и мир, сагласно важећим прописима. 
 Узнемиравањем грађана сматра се ометање људи емитовањем буке (извођење музичких и других 
садржаја, коришћење музичких инструмената и других звучних уређаја), као и узнемиравање грађана механичким 
изворима буке и звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, надражујућих мириса и на друге начине, 
преко дозвољених вредности утврђених одговарајућим законом, односно општинским одлукама. 

 

Члан 7. 

Стамбеним објектом, у смислу ове Одлуке, сматра се објекат намењен за индивидуално, породично и 
вишепородично становање, као и објекат у којем је најмање један посебан део намењен становању.  

Стамбено-пословним објектом, у смислу ове Одлуке, сматра се објекат намењен за  индивидуално, 
породично и вишепородично становање, а у којем се налазе и пословне просторије које су намењене за обављање 
пословних делатности. 
 Пословним објектом, у смислу ове Одлуке, сматра се објекат намењен искључиво за обављање пословне 
делатности. 

 

II РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 8. 

 Баште угоститељских објеката, које су у функцији угоститељских објеката, раде са почетком и 
завршетком радног времена које је одређено за угоститељски објекат. 
На терасама и летњим баштама угоститељских објеката емитовање музике или приређивање музичког програма 
дозвољено је до 22,00 часа и то до јачине одређене посебном Одлуком. 

 
Члан 9. 

Сматра се да је објекат затворен када корисници услуга не могу улазити у објекат. 
У затвореном објекту се не може наставити са емитовањем музичког, забавног или другог програма, 

односно са пружањем услуга. 
Након затварања објекта гости су дужни да објекат, на захтев угоститеља, напусте. 
 

Члан 10. 
У радном времену од 00,00 сати до 24,00 сата могу да раде следећи угоститељски објекти: 
1) угоститељски објекти за смештај у периоду пословања, током целе године или у сезони 
2) угоститељски објекти брзе хране у којима се припремају и услужују једноставна топла и хладна јела, 

пића и напици у оригиналној амбалажи или амбалажи за једнократну употребу, а услуживање се врши преко 
наткривеног шалтера или пулта  

3) угоститељски објекти за пружање услуге исхране и пића који се налазе на аутобуској станици, 
железничкој станици и граничном прелазу 

4) кетеринг објекти у којима се припрема храна, пиће и напици по утврђеним стандардима ради 
услуживања и потрошње на другом месту. 

 
Члан 11. 

 Угоститељски објекти из члана 4. став 3. који се не налазе у стамбеним и стамбено –пословним објектима 
могу да почну са радом најраније у  6,00 сати и могу да раде најдуже до 24,00 сата радним данима и недељом, а 
петком и суботом до 2,00 сата. 
 Угоститељски објекти из члана 4. став 3. који се налазе у стамбеним и стамбено –пословним објектима 
могу да почну са радом најраније у  6,00 сати и могу да раде најдуже до 24,00 сата радним данима и недељом, а 
петком и суботом до 1,00 сат. 
 

Члан 12. 
Угоститељски објекти за исхрану и пиће који се налазе у оквиру угоститељског објекта за смештај могу 

да почну са радом најраније у 6,00 сати и могу да раде најдуже до 23,00 сата радним данима и недељом, а петком и 
суботом до 1,00 сат. 
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Члан 13. 
У угоститељским објектима у којима се пружа више врста угоститељских услуга утврђује се радно време 

посебно за сваку угоститељску услугу, у складу са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
Радно време диско бара, диско клуба, дансинг бара, кабаре бара и сл. у којима се услужују пића и напици 

или се припремају и услужују или само услужују пића и напици и једноставна топла и хладна јела и у којима се 
пружају и услуге забаве (плес, музички и кабаре програми и сл.), а налазе се ван насељеног места је сваког дана од 
21,00 до 24,00 сата, а петком и суботом до 3,00 сата.  

 
Члан 15. 

Привредни субјекти који пружају услуге исхране и пића ван угоститељског објекта, повремено на 
сајмовима, вашарима и другим јавним манифестацијама, као и у покретном објекту дужни су да прибаве одобрење 
организационе јединице општинске управе надлежне за послове привреде. 

Решење о давању одобрења за пружање услуге исхране и пића ван угоститељског објекта, као и у 
покретном објекту садржи податке о врсти угоститељске услуге, о простору, месту и времену пружања 
угоститељских услуга ван угоститељског објекта. 

Привредни субјекти, који обављају угоститељску делатност ван угоститељског објекта или у покретном 
објекту, могу да почну са радом најраније у 6,00 сати и могу да раде најдуже до 23,00 сата радним данима и 
недељом, а петком и суботом до 2,00 сата после поноћи. 
  

Члан 16. 
 Радно време угоститељских објеката који пружају услуге исхране и пића, а налазе се на аутобуској, 
железничкој станици и у трговинским центрима, одређује се у складу са радним временом станице или 
трговинског центра. 
 

Члан 17. 
У дане новогодишњих празника (31. децембар и 1. јануар) радно време угоститељских објеката који 

пружају услуге исхране и пића је неограничено. 
 

Члан 18. 
  Када се у угоститељском објекту који пружа услуге исхране и пића организује забава или друга свечаност 
(свадба, прослава школске годишњице, матурско вече и сл.), организацона јединица општинске управе надлежна 
за послове привреде на основу захтева угоститеља, може да донесе решење којим се одобрава продужење радног 
времена угоститељског објекта, мимо радног времена прописаног овом Одлуком. 

Захтев за продужење радног времена угоститељског објекта из става 1. овог члана подноси се 
организационој јединици општинске управе из претходног става овог члана, пет дана пре одржавања забаве из 
става 1. овог члана уз одговарајуће доказе (доказ о заказаном венчању, уверење школе и сл.) 

Ако је у току инспекцијског надзора утврђено да се подносилац захтева из става 2. овог члана није 
придржавао радног времена утврђеног овом одлуком, организацона јединица општинске управе надлежна за 
послове привреде донеће решење о одбијању захтева. 

 
Члан 19.  

 У случају проглашења ванредне ситуације Општински штаб за ванредне ситуације или други надлежни 
орган у складу са законом, може својим актом другачије уредити распоред, почетак и завршетак радног времена 
угоститељских објеката. 
 Измењен распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских објеката, у складу са претходним 
ставом овог члана, привредни субјекти морају истаћи на главном улазу најкасније на дан почетка примене акта 
Општинског штаба за ванредне ситуације или другог надлежног органа у складу са законом и морају се 
придржавати тако назначеног радног времена у свом пословању. 

 
Члан 20. 

Угоститељски објекти могу бити затворени један или више дана у недељи, у дане државних и верских 
празника, а дужни су да о томе истакну обавештење, у складу са чланом 5. став 1. ове Одлуке. 

 
Члан 21. 

Истеком утврђеног радног времена, угоститељски објекат и припадајући простор који служи за обављање 
делатности морају бити испражњени од корисника услуга и других лица која нису запослена, односно радно 
ангажована лица од стране привредног субјекта који обавља делатност у угоститељском објекту. 
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Члан 22. 
 Одговорно лице за угоститељски објекат из члана 3. ове Одлуке који послује у оквиру привредног 
друштва или другог правног лица, односно предузетник или лице које они писаним путем овласте морају да буду 
присутни у угоститељском објекту на почетку и на крају радног времена. 
 У време одређено као време завршетка радног времена у угоститељском објекту могу бити само запослена 
лица и радно ангажована лица. 
 Уколико се након истека утврђеног завршетка радног времена у угоститељском објекту затекну лица која 
нису запослена у њему, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена.  
 
III НАДЗОР  

Члан 23. 
 Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за 
инспекцијско-надзорне послове. 
 Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врши комунални инспектор, који је 
овлашћен да издаје прекршајни налог, за прекршаје прописане овом одлуком. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да у складу са законом и овом 
Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и предузме и 
друге мере за које је законом овлашћен. 
Привредни субјекти на које се ова одлука односи, дужни су да комуналном инспектору oмогуће несметано 
вршење послова, ставе на увид потребна документа и да у року који комунални инспектор одреди изврше дати 
налог или наредбу. 
 
IV КАЗНЕНА ОДРЕДБА 

 
Члан 24. 

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
1. не истакне обавештење о утврђеном радном времену (члан 5. став 1.) 
2. поступа супротно одредбама члана 6. ове Одлуке  
3. емитује музику, односно приређује музички програм супротно члану 8. став 2. ове одлуке  
4. почне са радом пре или ради дуже од радног времена утврђеног овом одлуком, (чл. 10., 11., 12. и 14.) 
5. не придржава се радног времена одређеног посебним решењем надлежног органа  (члан 15. став 3.) 
6. по истеку утврђеног радног времена не испразни угоститељски објекат и припадајући простор од 

корисника услуга и других лица, која нису запослена, односно радно ангажована лица (члан 21.) 
 7. лице из члана 22. став 1. ове одлуке не буде присутно у угоститељском објекту на почетку и на крају 
радног времена. 

8. омета комуналног инспектора у вршењу инспекцијског надзора или не стави на увид потребна 
документа, односно не изврши налог или наредбу (члан 23. став 3.) 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
5.000,00 до 75.000,00 динара.  
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара.  
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
Привредни субјекти су дужни да ускладе радно време свог објекта са одредбама ове Одлуке у року од 15 

дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 26. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену  угоститељских објеката и 

објеката за пружање услуга забавних игара  („Службени лист општине Кањижа“, бр. 3/2009 и 5/2009). 
 

Члан 27. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа           Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-255/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
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На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 
88/2013 и 105/2014), члана 2. и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015), члана 3.  Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 
21/2012 - исправка и 16/2013) и члана 47. тачка 15a Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године 
донела је  
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка за прибављање дела непокретности уписане 

у ЛН 903 к.о. Кањижа, парцела бр. 5/1, у јавну својину општине Кањижа, 

непосредном погодбом - извођењем радова на адаптацији 

 
I 

 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за прибављање дела непокретности уписане у ЛН 903 к.о. Кањижа, на 
катастарској парцели бр. 5/1, површине 40572 m², спратност објекта П+1+Пк, грађевинска површина Објекта за 
спорт и физичку културу (Објекат бр. 1), 276 m², који се налази у Кањижи, ул. Рибарска бб., у јавну својину 
општине Кањижа, непосредном погодбом, извођењем радова на адаптацији.  
 

II 
 Прибављањем дела непокретности из тачке I ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа непосредном 
погодбом, извођењем радова на адаптацији решава се недостатак простора за наставне, едукативне и образовне 
садржаје и активности у циљу развоја спорта, односно едукацију спортских стручњака и стручњака у спорту.  
   

III 
 Поступак прибављања дела неокретности из тачке I ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015). 
 

IV 
 Део непокретности из тачке I  ове Одлуке прибавља се у јавну својину општине Кањижа по процењеној 
тржишној вредности утврђеној актом надлежног пореског органа.  
  

V 
 Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:  
  1. Естер Марковић, дипл. правник - председник 
  2. Атила Каса, дипл. правник - члан 
  3. Бранислав Терзић, дипл. економиста - члан. 
 Задатак Комисије је да утврди оправданост прибављања дела непокретности у јавну својину општине 
Кањижа извођењем радова на адаптацији, начин финансирања радова на адаптацији, прибави извештаја 
надлежног пореског органа о тржишној вредности непокретности, сачини записник о спроведеном поступку и 
нацрт акта о прибављању дела непокретности у јавну својину општине Кањижа и исте достави Општинском већу 
општине Кањижа.   
 

VI 
 Ову Одлуку објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа         Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-289/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
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На основу члана 18. став 6, члана 22. и  27. став 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13), 
члана 47. Статута општине Кањижа („Сл.лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) и члана 
13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист 
општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка и 16/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 
5. октобра 2015. године, донела је 
 

 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на непокретности уписаној у ЛН бр. 18 к.о. Mартонош 

парцеле бр.1155 и 1156 Основној школи Јован Јовановић Змај 

 
 
I 

ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Основној школи „Јован Јовановић Змај“ Мартонош, са седиштем у 
Мартоношу, Трг Слободе бр. 2, на непокретности у јавној својини општине Кањижа, уписаној у ЛН бр. 18. к.о. 
Мартонош, парцела бр. 1155 укупне површине 4 а 31 м², коју чине зграда бр. 1., породична стамбена зграда у 
површини  137 м² и зграда бр. 2., помоћна зграда у површини 18 м²  и  земљиште уз зграду – објекат у површини 
од 2 а 76 м2 и парцела бр. 1156, укупне површине 2 а 97 м², коју чине зграда бр. 1., зграда пољопривреде у 
површини од 11 м², зграда бр. 2., зграда пољопривреде у површини од 8 м² и врт 1. класе у површини од 2 а 78 м². 
 

II 
Право коришћења на непокретности из тачке I ове Одлуке преноси се без накнаде, ради обављања 

делатности Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Мартонош, у складу са актом о оснивању установе. 
  

III 
Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Мартонош има право да непокретност из тачке I ове Одлуке држи 

и користи у складу са њеном  природом и наменом, као и да управља истом у складу са законом којим се уређује 
јавна својина. 
 

IV 
Право коришћења на непокретностима у својини општине престаје у случају њиховог отуђења из јавне 

својине општине, на основу одлуке надлежног органа, независно од воље носиоца права коришћења на тим 
непокретностима као и у другим случајевима утврђеним законом. 

 
V 

На основу ове Одлуке извршиће се упис права коришћења Основне школе „Јован Јовановић Змај“ 
Мартонош на непокретности из тачке I ове Одлуке у јавне књиге о евидeнцији непокретности и правима на њима. 

 
VI 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Мартонош доставила је захтев за пренос права коришћења на  непокретности 
описаној у тачки I ове Одлуке, у јавној својини општине Кањижа. У захтеву се истиче да је предметна 
непокретност у непосредном суседству ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Мартоношу, да двориште уз школску зграду 
ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Мартоношу није испуњавало нормативе утврђене одредбама Правилника о 
нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу, због чега је предметна 
непокретност прибављена у јавну својину општине Кањижа, сагласно одредбама Закона о јавној својини у циљу 
проширења школског дворишта. Доношењем одлуке о преносу права коришћења стварају се услови за упис права 
коришћења на предметној непокретности у јавној својини општине у корист ОШ „Јован Јовановић Змај“ 
Мартонош, сагласно одредбама закона којим се уређује уређује упис права на непокретностима. 
   Установе и јавне агенције и друге организације чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина 
или јединица локалне самоуправе, које немају статус државног органа и организације, органа аутономне 
покрајине, односно органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају 
право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење, 
сагласно одредбама члана 18. став 6  Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11 и 88/13) (у даљем 
тексту: Закон). 
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Одредбама члана 47. тачка 15и Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 
– пречишћен текст и 8/2014) утврђено је да скупштина општине одлучује о преносу права коришћења на 
непокретностима у јавној својини Општине месним  заједницама, установама, агенцијама и другим 
организацијама чији је оснивач Општина, док је одредбама члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 
21/2012 - исправка и 16/2013) прописано да одлуку о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 
стварима које користе органи општине и одлуку о прибављању ствари и располагању стварима у својини општине 
доноси скупштина општине.  
 Одредбама члана 24. став 1. Закона прописано је да носиоци права коришћења управљају покретним и 
непокретним стварима у јавној својини које користе, а одредбама става 2. истог члана утврђено је да управљање 
стварима у јавној својини, јесте њихово одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и 
других обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај права коришћења, односно коришћења законом није 
нешто друго прописано. 
 На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа           Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-254/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
 

 

На основу члана 13. Одлуке о јавним признањима општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
9/2014) и члана 11. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 
8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  
 

 
 

О Д Л У К У 

о додели јавних признања општине Кањижа за 2015. годину 

 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком утврђују се добитници јавних признања општине Кањижа за 2015. годину. 

 
 

Члан 2. 
 Плакета „ПРО УРБЕ“ са новчаном наградом додељује се:  

 

БЕЛИ ПЕТЕРУ из Кањиже 
 

 
Члан 3. 

 Повеља захвалности додељује се:  
 

ИШТВАНУ ФАРКАШУ из Кањиже  
ЈОВАНУ ЧУБРИЛУ из Кањиже 
МИХАЉУ ПАЛКОВИЧУ из Мартоноша 
ЧАБИ БОРШОШУ из Адорјана 
КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОМ ДРУШТВУ „ЈОКАИ МОР“ из Мале Пијаце. 

 
 

Члан 4. 
 Јавна признања уручују се добитницима на свечаности поводом Дана општине Кањижа.  
 

Члан 5. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Oпштина Кањижа          Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-271/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 13. став 4., члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), 47. тачка 19ж и члана 99. став 1. Статута општине Кањижа („Службени лист 
општине Кањижа“ , бр. 4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. 
октобра 2015. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
I 

 Општина Кањижа ПРИСТУПА „Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе“, основаној од 
стране 56 локалних самоуправа у Републици Србији. 

 
 

II 
 Скупштина општине Кањижа потврђује да прихвата све одредбе Статута „Националне Асоцијације 
локалних канцеларија за младе“  који је усвојен на Оснивачкој скупштини одржаној 7. марта 2014. године.  
 

 
III 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Жомбор Ујвари из Кањиже, (ЈМБГ 0804982820407) координатор Канцеларије за младе 
општине Кањижа, да представља, са пуним правом гласа, општину Кањижа на редовним и ванредним 
скупштинама удружења и да представља општину Кањижа у другим органима удружења.  
 Овом одлуком представник стиче право на кандидатуру у председништво Асоцијације. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина            Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                   Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа   
Број: 02-278/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 
 

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 5. октобра 2015. године 
донела је 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о изменама и допунама Oдлуке о правима на финансијску подршку породици са децом 

 
 

Члан 1. 
У члану 4. став 1. после тачке 4. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом ( 

„Службени лист општине Кањижа“, бр. 20/2011 и 9/2014) додаје се тачка 5. која гласи:  
„5. право на пакет за новорођено дете“. 

 
Члан 2.  

После члана 10а додаје се нови одељак и нови члан 10б који гласи: 
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„5. ПРАВО НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ 
 

Члан 10б 
Право на пакет за новорођено дете остварује мајка детета, за прво, друго и трећерођено детете. 
У случају из члана 7. ове Одлуке право на пакет за новорођено дете може остварити и отац, уколико 

испуњава услове из члана 5. ове Одлуке. 
Редослед рођења утврђује се према броју живорођене деце мајке у моменту подношења захтева за 

остваривање права на пакет за новорођено дете.  
Изузетно, ако мајка у порођају роди двоје или више деце остварује право на пакет за новорођено дете за 

свако дете рођено у том порођају.“  
 

Члан 3. 
У члану 11., 14., 16. и 16а. речи: „одељење општинске управе надлежно за послове бриге о деци“ замењују 

се речима: „организациона јединица општинске управе надлежна за послове бриге о деци“ у одговарајућем 
падежу. 

 
Члан 4. 

После члана 16а  додаје се нови члан 16б који гласи:  
 

„Члан 16б 
Захтев за остваривање права на пакет за новорођено дете подноси се организационој јединици општинске 

управе надлежној за послове бриге о деци на обрасцу на Обрасцу ЗПН 1 – „Захтев мајке за остваривање права на 
пакет за новорођено дете”, односно на Обрасцу ЗПН 2 – „Захтев оца за остваривање права на пакет за новорођено 
дете”, најкасније до навршених шест месеци живота детета.  

Уз захтев ЗПН 1 прилажу се следећи докази:  
1. фотокопија отпусне листе здравствене установе за новорођено дете 
2. фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици 
3. фотокопија личне карте подносиоца захтева 
4. уверење органа старатељства из члана 6. Одлуке. 
Када захтев подноси отац (у случајевима наведеним у члану 7. Одлуке) уз захтев ЗПН 2 се поред доказа из 

става 2. овог члана прилаже и:  
а) фотокопија извода из матичне књиге умрлих за мајку  
б) уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете, односно да је из оправданих 

разлога спречена да непосредно брине о детету 
ц) фотокопија решења да је мајка лишена родитељског права. 
О захтеву за остваривање права на пакет за новорођено дете решава организациона једница општинске 

управе надлежна за послове бриге о деци, на начин и по поступку из члана 14. став 2. ове Одлуке.“    
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
 
Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-282/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
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Општинска управа Кањижа Образац ЗПН 1 
 
 

З  А  Х  Т  Е  В 

МАЈКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ 

 
 

Лични подаци мајке:  
 

Презиме    

Име    

ЈМБГ    

 

Адреса    

   (место) (улица) (број) 
 
Подаци о детету за које мајка подноси захтев:  
 

Презиме    

Име    

ЈМБГ    

Датум рођења    

 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је дете за које подносим овај захтев моје  
1. прво дете  
2. друго дете 
3. треће дете  
(заокружити одговарајући ред. бр.) 

 
и да се непосредно бринем о њему.  
 
Уз захтев се прилаже: 
 
1. фотокопија отпусне листе здравствене установе за новорођено дете 
2. фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици 
3. фотокопија личне карте мајке 
4. уверење органа старатељства из члана 6. Одлуке.  
 
 
 
 
У __________, дана __________ године  
 
                                                                                                                      Подносилац захтева 
                                                                                                                      _________________ 
                                                                                                                              (потпис) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 Образац ЗПН 2 
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Општинска управа Кањижа 
 
 

 

З  А  Х  Т  Е  В 

ОЦА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ 

 
 

Лични подаци оца:  
  

Презиме    

Име    

ЈМБГ    

 

Адреса    

   (место) (улица) (број) 
 
Подаци о детету за које отац подноси захтев:  
 

Презиме    

Име    

ЈМБГ    

Датум рођења    

 
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да је дете за које подносим овај захтев  
1. прво дете мајке ______________________________________________  
2. друго дете мајке _____________________________________________ 
3. треће дете мајке _____________________________________________ 

(заокружити одговарајући ред. бр. и уписати име мајке детета) 

 
и да се непосредно бринем о њему.  
 
Уз захтев се прилаже: 
 
1. фотокопија отпусне листе здравствене установе за новорођено дете 
2. фотокопија извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици 
3. фотокопија личне карте оца детета 
4. један од следећих доказа (заокружити одговарајући доказ): 
    а) фотокопија извода из матичне књиге умрлих за мајку 
    б) уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете односно да је из оправданих разлога 
спречена да непосредно брине о детету, 
    в) фоткопија решења да је мајка лишена родитељског права 
5. уверење органа старатељства из члана 6. Одлуке.  
 
 
У __________, дана __________ године  
                                                                                                                      Подносилац захтева 
                                                                                                                      _________________ 
                                                                                                                                (потпис) 

 
 
 

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст 
и 8/2014), а у вези са чланом 8. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, 
бр. 19/2014, 7/2015 и 11/2015) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела 
је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа 

за период јануар – јуни 2015. године 

 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – јуни 2015. 

године. 
 
 

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

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа           Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-285/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 19г. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ 

за радну 2014/2015. годину 

 
 
I 

Даје се сагласност на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2014/2015. годину, 
који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 10. септембра 2015. 
године.  
 
 

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: 02-269/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 

 
На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст и 8/2014), а у вези са чланом 89. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015) Скупштина општине Кањижа, на 
седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

„Наши бисери“ за радну 2015/2016. годину 

 
 
I 

Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“  за радну 2015/2016. 
годину, који је донео Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 10. септембра 
2015. године.  
 
 

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: 02-273/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 

 
На основу члана 47. тачка 19г. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа 

у школској 2014/2015. години 

 
I 

Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 2014/2015. 
години, који је усвојио Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 11. септембра 2015. 
године.  
 
 

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: 02-270/2015-I/Б 
Дана: 05. 9.2015. године 
К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст и 8/2014), а у вези са чланом 89. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015) Скупштина општине Кањижа, на 
седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа 

за школску 2015/2016. годину 

 
 
I 

Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2015/2016. 
годину, који је донео Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 11. септембра 2015. 
године.  
 
 

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: 02-272/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 

 

На основу члана  47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 50. ст. 2. и 3. и чланом 56. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник Републике Србије“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014) Скупштина општине 
Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Измене Програма пословања Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 

Суботица за 2015. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину, који је усвојила Скупштина 
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 
Суботица, на 31. ванредној седници одржаној 30. јула 2015. године.  
 

 
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: 02-232/2015-I/Б  
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
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На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст 
и 8/2014), а у вези са чланом 247. и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013 и 75/2914) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Анекс бр. 2. Колективног уговора 

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 
 
I 

 Даје се сагласност на Анекс бр. 2. Колективног уговора Јавног предузећа за комуналне услуге 
„Комуналац“ Кањижа. 

 
 

II 
 Овлашћује се др Михаљ Бимбо, председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, као оснивача 
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа потпише Анекс бр. 2. Колективног уговора Јавног 
предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа. 
 
 

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: 02-279/2015-I/Б  
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 
 

На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст и 8/2014) и члана 25. Статута Образовно-културе установе „CNESA“ Кањижа, Скупштина општинe Кањижа, 
на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора 

Образовно-културе установе „CNESA“ Кањижа 

 
 
I 

РАЗРЕШАВА  СЕ члан Надзорног одбора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа Ерика 
Надрљански Торнаи, представник запослених, пре истека мандата, на лични захтев. 

 
 

II 
За члана Надзорног одбора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа ИМЕНУЈЕ СЕ Ибоља 

Шурањи из Кањиже, ул. Македонска бр. 20.  
  

III 
 Мандат новоименованог члана Надзорног одбора Образовно-културе установе „CNESA“ Кањижа траје до 
истека мандата Надзорног одбора Образовно-културе установе „CNESA“ Кањижа именованог решењем 
Скупштине општине Кањижа бр. 02-34/2013-I/Б од 31.01.2013. године.  

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина општине Кањижа решењем бр. 02-34/2013-I/Б од 31.01.2013. године именовала је Ерику 
Надрљански Торнаи за члана Надзорног одбора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа, као 
представника запослених. Образовно-културна установа „CNESA“ Кањижа доставила је оставку Ерике 
Надрљански Торнаи од 28. јула 2015. године на наведену функцију. 
 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине 
Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) регулисано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  
 Одредбама члана 25. Статута Образовно-културе установе „CNESA“ Кањижа утврђено је надзорни одбор 
има три члана, од којих се један именује на предлог оснивача, један из реда запослених, на предлог 
репрезентативног синдиката установе, односно на предлог већине запослених уколико не постоји репрезентативни 
синдикат, а једног члана именује Национални савет у складу са законом којим се уређује област културе.  
 Сагласно наведеном Образовно-културна установа „CNESA“ Кањижа доставила је предлог запослених да 
се за члана Надзорног одбора установе именује Ибоља Шурањи из Кањиже, као представник запослених.   
 Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење, а 
Општинско веће општине Кањижа као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Кањижа 
утврдило је предлог решења о разрешењу Ерике Надрљански Торнаи и именовању Ибоље Шурањи из Кањиже, 
као представника запослених, за члана Надзорног одбора Образовно-културе установе „CNESA“ Кањижа. 
 Скупштина општине Кањижа је на основу наведеног донела решење као у диспозитиву. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа          Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа   
Број: 02-242/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 
 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон), 
члана 47. Статута Општине Кањижа („Службени лист Општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) 
и члана 13. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина општине Кањижа на седници 
одржаној 5. октобра 2015. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању представника и заменика представника у Скупштину Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица 

 
 
I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ представник и заменик представника општине Кањижа у Скупштини Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица: Анита 
Њилаш Леонов и Моника Халас.   
 

II 
 За представника Општине Кањижа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 
чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица ИМЕНУЈЕ СЕ: 

 
- АНИТА ЊИЛАШ ЛЕОНОВ из Орома, ул. Стевана Сремца бр. 8. 

 
 

III 
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За заменика представника Општине Кањижа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за 
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица а ИМЕНУЈЕ СЕ: 
   
 - ЕРВИН ПАЛФИ из Кањиже, ул. Братства јединства бр. 26. 
 

IV 
 Представник и заменик представника општине Кањижа у Скупштини Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица именују се на 
мандатни период од четири године. 

 
V 

 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: 02-245/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 54. став 2. и члана члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015) Скупштина 
општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је 
  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора Основне музичке школе Кањижа 

 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ Тимеа Бартош из Новог Кнежевца, ул. Војводе Путника бр. 81., дужности члана 
Школског одбора Основне музичке школе Кањижа – представник запослених, пре истека мандата, на иницијативу 
овлашћеног предлагача.  
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-308/2012-I/Б од 11. октобра 2012. године Тимеа Бартош из 

Новог Кнежевца, ул. Војводе Путника бр. 81, именована је за члана Школског одбора Основне музичке школе 
Кањижа, као представник запослених. Наставничко веће Основне музичке школе Кањижа поднело је иницијативу 
за разрешење Тимее Бартош са наведене функције, из разлога што је именованој дана 31. августа 2015. године  
престао радни однос у школи, а сагласно  одредбама члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 
68/2015), (у даљем тексту: Закон) овлашћени предлагач покреће иницијативу за разрешење члана органа 
управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

Одредбама члана 55. став 3. тачка 4. Закона регулисано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити пре истека мандата поједине чланове укључујући и председника или орган управљања установе на 
лични захтев, као и ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања због 
престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

Одредбама члана 54. став 2. Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 
 Сагласно наведеном, Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.   
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  
Република Србија 
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Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                  Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-274/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 54. став 2. и 10. и члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је 
  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора Основне музичке школе Кањижа 

 
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Даниел Нађ Мељкути из Сенте, ул. Берта Иштвана бр. 53, за члана Школског одбора 
Основне музичке школе Кањижа, као представник запослених.  
 

II 
Изборни период новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора 

Основне музичке школе Кањижа именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-308/2012-I/Б од 11. 
октобра 2012. године.  
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 53. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 – аутентично тумачење), (у даљем тексту: Закон) регулисано је да 
је орган управљања у школи школски одбор, а чланом 54. истог Закона да орган управљања има девет чланова, 
које именује и разрешава скупштина општине, односно да орган управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Одредбама члана 55. став 4. Закона је регулисано да мандат 
органа управљања траје четири године, а да изборни период новоименованог појединог члана органа управљања 
траје до истека мандата органа управљања. 

Скупштина општине Кањижа је донела решење о разрешењу Тимее Бартош из Новог Кнежевца, 
представника запослених у Школском одбору Основне музичке школе Кањижа  пре истека мандата, на 
иницијативу Наставничког већа, из разлога што је именованој дана 31. августа 2015. године  престао радни однос 
у школи, сагласно  одредбама члана 55. став 3. тачка 4. Закона да овлашћени предлагач покреће иницијатву за 
разрешење члана органа управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

Сходно одредбама члана 54. став 10. Закона, Наставничко веће Основне музичке школе Кањижа 
истовремено је доставило и  предлог за именовање Даниела Нађ Мељкутија из Сенте, за члана Школског одбора 
Основне музичке школе Кањижа, као представника запослених. 
 Одредбама члана 54. став 4. Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

Сагласно наведеном Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.   
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана 
достављања решења.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа          Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-283/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
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На основу члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) Скупштина општине Кањижа, на седници 
одржаној 5. октобра 2015. године, донела је 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“ 

 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“, пре истека 
мандата, на иницијативу овлашћеног предлагача, Агнеш Ћурчин Дукаи из Кањиже, ул. Главна бр. 4 - 
представник родитеља. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-305/2012-I/Б од 27. 11. 2012. године Агнеш Ћурчин Дукаи 
из Кањиже, именована је за  члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“, као представник 
родитеља.  

Савет родитеља ПУ „Наши бисери“, као овлашћени предлагач поднео је предлог за разрешење Агнеш 
Ћурчин Дукаи из Кањиже - представника родитеља са дужности члана управног одбора, због престанка основа по 
којем је именована у орган управљања, пошто је дете именоване престало да похађа ПУ „Наши бисери“.  

Одредбама члана  55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове укључујући и председника или 
орган управљања установе на лични захтев, као и ако овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење 
члана органа управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

Одредбама члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да чланове органа управљања 
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

На основу наведеног донето је  решење као у диспозитиву.   
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана 
достављања решења. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа         Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-281/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 54. став 2. и 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) Скупштина oпштине 
Кањижа, на седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“ 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“, Кристина Телек из 
Кањиже, ул. Републиканска бр. 29 - представник родитеља. 
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II 

Изборни период новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора 
Предшколске уставнове „Наши бисери“ именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-305/2012-I/Б од 
27. новембра 2012. године.  

 
III 

Ово решењe објавити у  „Службеном листу општине Кањижа“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члана 53. став 1. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да је 
орган управљања у предшколској установи управни одбор, а чланом 54. истог Закона да орган управљања има 
девет чланова, које именује и разрешава скупштина општине, односно да орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Одредбама члана 55. Закона је регулисано да 
мандат органа управљања траје четири године, а да изборни период новоименованог појединог члана органа 
управљања траје до истека мандата органа управљања. 

Скупштина општине Кањижа је донела решење о разрешењу члана Управног  одбора Предшколске 
установе „Наши бисери“, Агнеш Ћурчин Дукаи - представника родитеља, због престанка основа по којем је 
именована у орган управљања.  

Сходно одредбама члана 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) савет 
родитеља наведене установе као овлашћени предлагач, доставио је предлог за именовање Кристине Телек из 
Кањиже за представника родитеља у орган управљања ове установе. 

Одредбама члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) регулисано је да чланове органа управљања 
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

На основу наведеног донето је  решење као у диспозитиву.   
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана 
достављања решења. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа           Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-284/2015-I/Б 
Дана: 05.9.2015. године 
К а њ и ж а 

 
  

На основу члана 10. Одлуке о  условима и начину остваривања права на бесплатну исхрану деце у предшколској 
установи и у основним школама („Службени лист општине Кањижa“, бр. 7/2010) Општинско веће општине 
Кањижа на 112. седници, донело је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о утврђивању броја и цени бесплатне ужине деце у предшколској 

установи и основним школама у школској 2015/2016. години  

 
I 

УТВРЂУЈЕ СЕ цена ужине у предшколској установи и основним школама у школској 2015/2016. години у 
износу од 55,00 динара дневно, по детету. 

 
II 

Месечна цена ужине утврђује се множењем дневне цене по детету са бројем радних дана у месецу. 
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III 
Право на бесплатну ужину има 15% од укупног броја деце/ученика у предшколској установи, односно 

основној школи на дан 1.9.2015. године.  
 

IV 
Изузетно, осим лица из тачке III право на бесплатну ужину остварује и ученик из породице којој је 

решењем центра за социјални рад признато право на бесплатан оброк, и то:  
- у ОШ „Карас Каролина“ Хоргош највише 50 ученика  
- у ОШ „Јован Јовановић Змај“ највише 5 ученика.  

 
V 

Обавезују се предшколска установа и основне школе да Општинској управи општине Кањижа доставе 
податке о укупном броју деце у установи са стањем на дан 1.9.2015. године.  

 
VI 

Цена ужине из тачке 1. овог решења примењује се од 1. септембра 2015. године. 
еном листу општине Кањижа“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина         Председник Општинског већа 
Општина Кањижа       др Михаљ Бимбо с. р. 
Општинско веће 
Број: 02-256/2015-I/Ц 
Дана: 04.9.2015. год.  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) и 
члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2014, 7/2015 и 
11/2015) председник општине Кањижа донео је 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 

 
1. 

На терет раздела 1. главе 1. функције 110, програмске класификације 0602, позиције 105, економске 
класификације 481942 – дотације политичким странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 68.500,00 
динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у 
Скупштину општине Кањижа. 

 
2. 

Средства се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који су политички субјекти 
освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 
 

3. 
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким 

субјектима:  
 

ред. 
бр. 

назив изборне листе 

број гл. које 
је добила 
изборна 

листа 

коеф.  проценат 
месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 
1 Демократска странка – Борис Тадић 3.352 1,0 3.352 28,96% 19.837,60 
2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 24.687,40 

3 
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак 

793 1,0 793 6,85% 4.692,25 

4 Време је за буђење  – „Укрок“ 1.272 1,0 1.272 10,99% 7.528,15 
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Франчик Јожеф/Леко Лајош 

5 
Покрет Мађарске наде – Балинт 
Ласло 

491 1,5 736,5 6,36% 4.356,60 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 
Иштван 

1.249 1,0 1.249 10,80% 7.398,00 

 Укупно: 11.329  11.575,5 100,00% 68.500,00 
 

4. 
Одсек за финансије, буџет и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава 

политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  
 

5. 
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона о 

финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014). 
 

6. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кањижа          Председник општине Кањижа 
Председник општине       др Бимбо Михаљ с. р. 
Број: 400-275/2015-I/А  
Дана: 10.9.2015. год. 
К а њ и ж а  
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