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На основу члана32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 28. новембра 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изменама и допунама Статута општине Кањижа 

 

Члан 1. 

 Одлуком о изменама и допунама Статута општине Кањижа врше се  измене Статута општине Кањижа  

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013). 

 

Члан 2. 

 У члану 68. Статута у ставу 1. речи: „Комисију за равноправног полова и Савет за младе“ замењују се 

речима: „Комисију за равноправност полова, Савет за младе и Савет за здравље.“   

 

Члан 3. 

 После члана Члан 69в додаје се поднаслов и два нова члана који гласе:  

 

„Савет за здравље 

 

Члан 69г 

 „Скупштина општине доноси одлуку о образовању Савета за здравље.  

 Савет за здравље има седам чланова који се бирају на период од четири године,а по истеку мандата могу 

бити поново изабрани. 

 Савет за здравље чине три представника здравствених установа са територије општине Кањижа, два 

представника удружења грађана и по један представник општине Кањижа и филијале Републичког завода за 

здравствено осигурање. 

 

Члан 69д 

 Савет за здравље:  

- прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач општина Кањижа;  

- спроводи мере у области заштите права пацијената, и то:  

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених 

доказа и утврђених чињеница;  

- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно 

оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;  

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији општине 

Кањижа и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;  

- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Општинском већу, 

министарству надлежном за послове здравља, покрајинском секретаријату надлежном за послове 

здравља и Заштитнику грађана; 

- утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о њиховом спровођењу; 

- унапређује приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији 

општине Кањижа; 

- предлаже и предузима мере са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства корисника;  

- подстиче сарадњу свих здравствених установа на територији општине Кањижа и међусекторску 

сарадњу;  

- прати здравствено стање становништва и доноси Стратегију јавног здравља општине Кањижа;  

- унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и организацијама у 

области здравства;  

- предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља становништва 

на територији општине Кањижа у складу са Пословником о раду Савета за здравље.“  

 

Члан 4. 

 У члану 73. став 1. број: „9“ замењује се бројем: „7“.  

 Став  6. мења се и гласи:  

 „Чланови Већа задужују се за следећа подручја из надлежности општине: пољопривреда, водопривреда 

и екологија, социјална заштита, развој привреде и предузетништва, комуналне делатности и ванредне ситуације, 

урбанизам, туризам и угоститељство, култура, дечија и здравствена заштита, информисање, омладина и спорт.“ 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 
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 Комисија за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа утврдиће пречишћен текст 

Статута општине Кањижа, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 Одлука о изменама и допунама Статута општине Кањижа ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа        Ервин Хужварb с. р. 

Скупштина Општине Кањижа 

Број: 02-313/2013-I/Б 

Дана: 28. 11. 2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007), члана 47. 

тачка 6. и члана 74.Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 

14/2013) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изменама одлуке о Општинском већу општине Кањижа 

 

Члан 1. 

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

Кањижа“, бр. 11/2008, 5/2009, 16/2012 и 16/2013).  

 

Члан 2. 

 У члану 12. у ставу 1. број: „9“ замењује се бројем: „7“. 

 Став 2. мења се и гласи:  

 „Чланови Већа задужују се за следећа подручја из надлежности општине:  

 1. пољопривреда, водопривреда и екологија 

 2. социјална заштита, развој привреде и предузетништва  

 3. комуналне делатности и ванредне ситуације 

 4. урбанизам, туризам и угоститељство  

 5. култура, дечија и здравствена заштита 

 6. информисање 

 7. омладина и спорт.“ 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 3. 

 Чланови Општинског већа општине Кањижа изабрани Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-

182/2013-I/Б од 24. јула 2012. године остају на дужности и врше текуће послове до разрешења. 

 

Члан 4. 

 Комисија за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа утврдиће пречишћен текст 

Одлуке о Општинском већу општине Кањижа, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 Одлука о изменама Одлуке о Општинском већу општине Кањижа ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина      Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа        Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-314/2013-I/Б  

Дана: 28. 11 2013. године 

К а њ и ж а 
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На основу члана 47. став 1. тачка 1. и члана 56. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. 

године, донeла је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Кањижа 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врше се измене и допуне Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 17/2012 и 22/2012), (у даљем тексту: Пословник). 

 

Члан 2. 

 У члану 53. Пословника тачка 8. мења се и гласи:  

 „8. Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања“ 

 Тачка 9. брише се.  

 Досадашња тачка 10. постаје тачка 9.   

 

Члан 3. 

 Члан 61. Пословника мења се и гласи:  

 „Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања - разматра предлоге одлука и других 

општих аката из области социјалне и дечије заштите и борачко-инвалидска питања, као и сва друга питања из 

ових области“. 

 

Члан 4. 

 Члан 62. Пословника брише се.  

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 5. 

 Комисија за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа утврдиће пречишћен текст 

Пословника Скупштине општине Кањижа, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

 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        Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-315/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи, („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07), члана  6. став 1. тачка 1. и члана  8.  Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012),  члана 11., члана 36. став 1. тачка 1. и члана 38б став 1. 

Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука 

СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 

78/2011, 57/2012 - одлука УС и 47/2013) и члана 47. тачка 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и  14/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. 

новембра2013. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини стопе  пореза на имовину у општини Кањижа за 2014. годину 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује  се  висина стопе пореза на имовину на непокретностима које се налазе на 

територији општине Кањижа, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон. 
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Члан 2. 

 Стопа пореза на имовину за 2014. годину утврђује се: 

- на  права  на непокретности пореског  обвезника који води пословне књиге  0,3 %, 

- на права на земљишту код пореског обвезника који не води пословне књиге  0,30% 

- на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, и то:  

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1. до 10.000.000 динара 0,40% 

2. од 10.000.000  до 25.000.000 динара  порез из подтачке (1) +  0,6% на износ преко 

10.000.000 динара 

3. од  25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 

25.000.000 динара 

4. преко 50.000.000 динара  порез из подтачке (3) +  2,0% на износ преко 

50.000.000 динара 

 

Члан 3. 

 У погледу начина одређивања пореског обвезника, пореске основице, настанка пореске обавезе, 

пореских ослобађања, контроле и наплате примењују се одредбе важећих прописа који регулишу порески 

поступак и пореску администрацију.  

 

Члан 4. 

 Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о порезу на имовину на територији 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 22/2012). 

 

Члан 5. 

 Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет презентацији 

општине Кањижа.  

 

Члан 6. 

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

примењује се од 1. јануара 2014. године. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Кањижа 

Скупштина општине  

Број: 02-316/2013-I/Б 

Дана: 28. 11. 2013. године 

К а њ и ж а 

  

Председник Скупштине општине 

Ервин Хужвар с. р. 

 

 

На основу члана 6. став 3. и 4.  и члана 38б  став 1. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/2001, „Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002- одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – 

др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012- одлука УС  и 47/2013) и члана 47. 

Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) 

Скупштина општине Кањижа на седници, одржаној  28. новембра 2013. године донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Кањижа 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Кањижа,  за потребе 

утврђивања пореза на имовину.  

 

Члан 2. 

 На територији општине Кањижа одређују се 3 (три) зоне, према комуналној опремљености  и 

опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Кањижа, односно 

са радним зонама и другим садржајима у насељу (у даљем тексту: зоне) и то:  

 

 

ПРВА ЗОНА 
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насељено место Кањижа 
- обухвата следеће улице: Алеја Кестенова (од броја 1 до броја 33), Апостолска (од броја 1 до броја 20), 

Болманска, Болничка, Босанска, Братства Јединства, Дамјанићева, Главна, Харшањи Тибора, Хрватска, Ј. 

Јовановића Змаја, Беседеш Јожефа,Карађорђева,Крфска,Лала, Гал Ласла, Летња, Николе Тесле, Новокнежевачки 

пут, Позоришна, Пролећна (од броја 1 до броја20), Републиканска (од броја 1 до броја 14), Рибарски трг, 

Сибињанин Јанка (од броја 1 до броја43), Суботички пут(од броја 1 до броја 39), Сутјеска (од броја 1 до броја 

23), Светог Јована, Светог Саве, Светог Стефана, Широка (од броја 1 до броја 34), Шумадијска(од броја 1 до 

броја 22), Владике Његоша (од броја 1 до броја25), Тисина,Тополска, Трг Главни, Трг Пијачни, Творничка, Венац 

Бањски и Виноградска. 

насељено место Хоргош  

- обухвата следеће улице: Балаж Беле, Барток Беле (од броја 1 до броја37), Дожа Ђерђа, Калварије, 

Карасова, Кошут Лајоша, Липова, Попова(од броја 1до броја33 - непарни), Републиканска,Стевана Сремца(од 

броја 1 до броја7), Светог Јована Непомука, Петефи Шандора, Велика, Железничка, Гардоњи Гезе, Банове Баште, 

Мађар Едеа. 

 

ДРУГА ЗОНА 

насељено место Кањижа 
- обухвата следеће улице: Алеја Кестенова (од броја 34 до броја 87), Апостолска (од броја 21 до броја99), 

Алексе Шантића, Арнолда Коха, Јожеф Атиле, Бачка,Бечејска, Боре Станковића, Бршљанска, 

Цетињска,Цигларска, Црепска, Црногорска, Чепе Имреа, Далматинска, Доситеја Обрадовића, Дунавска, 

Дурмиторска, Душана Поповића, Ђачка, Дожа Ђерђа, Ђорђа Крстића, Ади Ендреа (од броја 1 до броја 25), Фехер 

Ференца (од броја 1 до броја 97), Гагаринова, Хајдук Станка, Херцеговачка, Хоргошки пут, Арањ Јаноша, 

Јесенска, Кумановска, Кошут Лајоша, Зилахи Лајоша, Љубљанска, Македонска, Мале Цркве, Мале Пруге, Мали 

Сокак, Мартон Маћаша, Мајтењи Михаља, Октобарска (од броја 1 до броја 11), Озораи Арпада (од броја 1 до 

броја 26), Танчич Михаља, Милоша Димитријевића, Милоша Обилића (од броја 1 до броја 12) , Мостарска (од 

броја 1 до броја 22), Народни Парк, Потиски венац, Рузвелтова, Нушићева, Плитивичка, Пролећна (од броја 21 

до броја 99),Радничка (од броја 1 до броја 4), Рибарска, Републиканска (од броја15 до броја 123), Сабљарска, 

Сарајевска, Саве Текелије, Сигет, Словеначка, Соколска (од броја 1 до броја15), Старогробљанска, Стевана 

Сремца, Суботички пут (од броја 40 до броја 56), Сутјеска (од броја 24 до броја 99), Светозара 

Милетића,Сибињанин Јанка (од броја 44 до броја 99), Петефи Шандора, Широка (од броја 35 до броја99), 

Шумадијска (од броја 23 до броја99), Владике Његоша (од броја 26 до броја 99), Тисиног Цвета, Тишине, Уска, 

Војводе Путника (од броја 1 до броја27), Војвођанска, Занатлијска, Зелени Венац, Зорина. 

насељено место Хоргош 

- обухвата следеће улице: Јожефа Атиле, Багремова, Барток Беле (од броја 38 до броја 100), 

Баштованска, Београдска, Бранка Радичевића, Брезе, Данила Бојовића, Доситеја Обрадовића, Ади Ендреа, 

Гробљанска, Арањ Јаноша, Миксат Калмана, Камараш, Кањишки пут, Капроша, Кунтоова, Кланице, Ластина, 

Мала, Јокаи Мора, Мориц Жигмонда, Његошева, Шандора Њилашија, Омладинска, Ослобођења, Подрума, 

Радничка, Рибље Пијаце, Сегедински пут (од броја 1 до броја 42), Сингерова, Суботички пут, Светог Петра, 

Светог Саве, Светог Стефана, Стевана Сремца (од броја 8 до броја 20), Шор Сигетов, Школска, Шумска, Шор 

Кендереш, Лањи Беле, Вашариште, Вирагова, Витице Косе, Владимира Назора, Војвођанска, Вука Караџића, 

Задружна, Змај Јовина, Попова(од броја 2 до броја34 - парни). 

 

ТРЕЋА ЗОНА 

 Трећа зона обухвата зграде  које се налазе ван граница прве и друге зоне и  остала насељена места 

општине Кањижа.  

  
 ПРВА  ЗОНА је најопремљенија зона у општини Кањижа, према  критеријумима из става 1. овог члана. 

 

Члан 3. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет презентацији 

општине Кањижа.  

       

Члан 4. 

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

примењује се од 1. јануара 2014. године.  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Кањижа 

Скупштина општине  

Број: 02-317/2013-I/Б 

Дана: 28. 11.2013.  године 

К а њ и ж а 

  

Председник Скупштине општине  

Ервин Хужвар с. р. 



Број:  21.            28.11.2013.                             СТРАНА  557.  OLDAL                               2013.11.28.           21. szám 

 

 

На основу члана 6. ст. 5. до 7.  7а став 2.  Закона о порезима на имовину („Службени  гласник РС“, бр. 26/2001, 

„Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 

135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС и 47/2013) и члана 47. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) Скупштина 

општине Кањижа на седници, одржаној 28. новембра 2013. године донела је   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази  

непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину у општини Кањижа 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена)  

одговарајућих непокретности  у зони у којој се налази непокретност  за утврђивање пореза на имовину за 2014. 

годину у општини Кањижа. 

 

Члан 2. 

 Констатује се да суна територији општине Кањижа одређене три зоне за утврђивање пореза на имовину, 

према комуналној опремљености и опремљености јавних објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине Кањижа, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва, друга и трећа 

зона и да је прва зона утврђена за најопремљенију зону. 

 

Члан 3. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на 

територији општине Кањижа у првој зони износе: 

1) за грађевинско земљиште       2.000,00  динара 

2) за пољопривредно земљиште        /                 

3) за шумско земљиште        /              

4) за станове         38.000,00 динара 

5) за куће за становање        35.000,00 динара 

6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте   

    који служе за обављање делатности      73.719,03 динара 

7) за гараже и гаражна места       18.537,33 динара. 

 

Члан 4. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. године на 

територији општине Кањижа у другој  зони износе: 

1) за грађевинско земљиште       1.600,00   динара 

2) за пољопривредно земљиште        /                 

3) за шумско земљиште        /              

4) за станове         34.500,00 динара 

5) за куће за становање        28.000,00 динара 

6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте   

    који служе за обављање делатности      58.975,22 динара 

7) за гараже и гаражна места       14.829,86 динара. 

 

Члан 5. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. године на 

територији општине Кањижа у трећој  зони износе: 

1) за грађевинско земљиште       500,00 динара 

2) за пољопривредно земљиште   

- КО Кањижа         23,17 динара 

- КО Хоргош         26,60 динара 

- КО Мартонош          27,38 динара 

- КО Мале Пијаце        63,72 динара 

- КО Ором         77,83 динара 

- КО Адорјан         45,55 динара 

- КО Трешњевац         54,50 динара 

- КО Велебит         58,98 динара 

3) за шумско земљиште        /              

4) за станове         /             

5) за куће за становање        12.000,00 динара 

6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске   
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    објекта који служе за обављање делатности     29.487,61 динара 

7) за гараже и гаражна места       7.415,00 динара. 

 

Члан 6. 

 Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 3/2009 и 22/2012).  

 

Члан 7. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној  интернет презентацији  

општине Кањижа. 

 

Члан 8. 

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

примењује се од 1. јануара 2014. године. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа        Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-318/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013.године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 7а ст. 3 и 4  и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Службени  гласник РС“, бр. 

26/2001, „Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. 

закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС и 47/2013) и члана 47. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) Скупштина 

општине Кањижа на седници, одржаној 28. новембра2013. године донела 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника 

који воде пословне књиге у општини Кањижа за  2014. годину 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника 

који воде пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти), које се налазе на територији општине Кањижа  за 

2014. годину.  

 

Члан 2. 

 Констатује се да је Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину 

утврђено да територију општине Кањижа чине прва, друга и трећа зона, као и да је прва зона – најопремљенија 

зона. 

 Коефицијенти на територији општине Кањижа утврђују се према следећем: 

 - 1,00 за прву зону 

 - 0,80 за другу зону   

 - 0,40 за трећу зону. 

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет презентацији 

општине Кањижа. 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“, а 

примењује се од 1. јануара 2014. године. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа        Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-319/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину („Службени  гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени  лист 

СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС и 47/2013)и члана 47. Статута општине Кањижа 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) Скупштина општине Кањижа, на 

седници одржаној 28. новембра2013. године донела je 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стопи амортизације у општини Кањижа, за коју се умањује вредност непокретности, осим 

земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се стопа амортизације у општини Кањижа, за коју се умањује вредност 

непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге. 

 

Члан 2. 

 Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 0,8% годишње, а највише 40%. 

 

Члан 3. 

 Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет презентацији 

општине Кањижа.  

 

Члан 4. 

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

примењује се од 1. јануара 2014. године. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа        Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-320/2013-I/Б 

Дана: 28. 11. 2013.године. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), 

члана 46. Закона о ветеринарству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), члана 

66. Закона о добробити животиња („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/2009) и члана 47. тачка 6. 

Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) 

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. године донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о условима и начину обављања комуналне делатности зоохигијене 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 Овом одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности зоохигијене, права и 

обавезе корисника комуналне услуге и вршилаца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним 

обављањем. 
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Овом одлуком се, у складу са законом, уређује и организовање обављања осталих послова зоохигијенске 

службе. 

 

Члан 2. 

Комунална делатност зоохигијене у складу са законом обухвата: 

1. хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и 

мачака) у прихватилиште за животиње,  

2. лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње,  

3. контролу и смањење популације напуштених паса и мачака,  

4. нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, 

прераду или уништавање отпада животињског порекла,  

5. спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката 

спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 

 

Члан 3. 

 Остали послови зоохигијенске службе у складу са законом обухватају: 

1. нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, 

излагање, одржавање такмичења или промет животиња 

2. транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката из 

претходне алинеје до објекта за сакупљање прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који 

не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину.  

 

II. ВРШИОЦИ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 4. 

Послове из члана 2. тачка од 1-3. и послове из члана 3. тачка 1. врши Јавно предузеће за комуналне 

услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: овлашћено предузеће) 

Овлашћено предузеће има искључиво право обављања послова из претходног става овог члана на 

територији општине Кањижа.  

 Послове из члана 2. тачка 4. и 5. и послове из члана 3. тачка 2. ове одлуке обавља вршиоц делатности 

коме се у складу са одредбама прописа о јавним набавкама обављање ових послова повери.  

 

Члан 5. 

У вршењу послова из члана 2. тачка од 1-3. ове одлуке овлашћено предузеће је дужно да у свему поступа 

сагласно одредбама важећих прописа о ветеринарству и добробити животиња.  

 

Члан 6. 

Послове хватања и збрињавања изгубљених и напуштених паса и мачака овлашћено предузеће може 

обављати и за потребе других општина, сагласно одредбама закона који регулише област комуналних 

делатности. 

Послове из претходног става овог члана овлашћено предузеће обавља по економским ценама, према 

закљученом уговору. 

 

1. Обавезе вршиоца делатности 

Члан 7. 

Вршилац делатности је дужан да обављање делатности зоохигијене организује тако да обезбеди: 

1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен 

законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона; 

2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу 

рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним 

прописима; 

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који 

служе за обављање комуналних делатности; 

4) развој и унапређење квалитета и врсте комуналних услуга, као и унапређење организације и 

ефикасности рада. 

 

2. Послови хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака 

у прихватилишта 

 

Члан 8. 

У вршењу послова делатности зоохигијене - послова хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја 

напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње овлашћено предузеће је дужно да: 
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1. дневно, у складу са биолошким циклусом животиња, прикупља напуштене и изгубљене псе и мачке и 

то нарочито у околини школа, предшколских установа, пијаца, угоститељских објеката и др; 

2. прима пријаве о напуштеним и изгубљеним псима и мачкама и прикупља их; 

3. врши превоз прикупљених паса и мачака до прихватилишта; 

4. прикупљене псе и мачке смешта у прихватилиште при чему предузима следеће мере: врши тријажу, 

третман против екто и ендопаразита, утврђивање идентитета, обавештавање власника, односно проверу на 

списку тражених животиња, преглед од стране ветеринара и утврђивање здравственог стања, врши смештај и 

разврставање животиња према полу, врши стерилизацију, врши обележавање сагласно прописима о 

ветеринарству и врши увођење у евиденцију прихватилишта; 

5. брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња; 

6. на захтев власника, односно држаоца, врати његову животињу која је смештена у прихватилиште; 

7. припреми план збрињавања животиња у случају затварања прихватилишта или елементарних 

непогода. 

У вршењу послова делатности зоохигијене из става 1. овог члана овлашћено предузеће је дужно да у 

свему поступа у складу са одредбама важећих прописа који ближе прописују услове за заштиту добробити 

животиња у погледу простора, просторија и опреме које мора да испуњава прихватилиште за напуштене 

животиње, начин поступања са животињама у овим објектима, програм обуке о добробити животиња, садржину 

и начин вођења евиденције у прихватилиштима, начин и средства за прикупљање напуштених и изгубљених 

животиња, као и начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња. 

 

3. Смештај у прихватилиште 

 

Члан 9. 

У прихватилиште овлашћеног предузећа смештају се пси и мачке: 

1. непознатих власника, односно пси и мачке без власника које је зоохигијенска служба уклонила са 

јавних површина или су их нашли грађани на јавним местимa и површинама и то до збрињавања код 

новог власника односно до лишавања живота, у складу са Законом о добробити животиња 

2. које надлежни орган одузме власнику, односно држаоцу 

3. које су у опасности 

4. о којима власници више не могу да брину, у циљу проналажења новог власника, под условом да у 

прихватилишту има слободног простора за смештај. 

У случају из тачке 4. претходног става, власник поред личних података даје изјаву којом потврђује да је 

власник пса или мачке, да се одриче власништва над њом и предаје сву релеванту документацију о животињи.   

Овлашћено предузеће је дужно да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за 

заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се 

налазе у прихватилишту. 

 

Члан 10. 

Власник, односно држалац који изгуби пса или мачку дужан је да тај губитак без одлагања а најкасније у 

року од три дана од дана губитка животиње пријави овлашћеном предузећу и ветеринарској служби. 

Ако власник, односно држалац пса или мачке не пријави губитак из става 1. овог члана сматра се да је 

напустио животињу. 

Трошкове збрињавања напуштених паса и мачака сноси власник, односно држалац истих, а ако је 

непознат, трошкове збрињавања сноси вршилац делатности зоохигијене. 

 

Члан 11. 

Власник, односно држалац изгубљеног пса или мачке која је смештена у прихватилиште, у року од 5 

дана од дана пријема писменог обавештења овлашћеног предузећа има обавезу да преузме исту. 

 Уколико власник, односно држалац изгубљеног пса или мачке у року из претходног става овог члана не 

преузме животињу, овлашћено предузеће може пронаћи новог власника за животињу, уколико иста испуњава 

услове за удомљавање.  

 

Члан 12. 

Лица која се у прихватилишту брину о животињама морају бити обучена за поступање у складу са 

важећим прописима у области добробити животиња. 

 

4. Послови лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње 
 

Члан 13. 

У вршењу послова лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене 

животиње овлашћено предузеће је дужно да у свему поступа у складу са законом и осталим важећим прописима 

који ближе прописују услове и средства за лишавање животиња живота. 
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5. Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака 

 

Члан 14. 

Послови контроле и смањења популације напуштених паса и мачака обухватају: 

- регистрацију и обележавање свих напуштених паса и мачака, 

- изградњу прихватилишта и побољшање услова у постојећим прихватилиштима, 

- стерилизацију и хируршки захват свих напуштених паса и мачака, 

- удомљавање, 

 - едукацију и информисање власника или држалаца животиња са особинама и потребама животиња, 

сопственим мотивима држања животиња и законским обавезама власника, 

 - лишавање живота паса и мачака на хуман начин у складу са одредбама прописа о добробити животиња 

и 

- спровођење стратегије „ухвати-стерилиши-пусти“. 

У вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, овлашћено предузеће је 

дужно да поступа у складу са програмом контроле и смањења популације напуштених паса и мачака (у даљем 

тексту: Програм). 

Програм из става 2. овог члана доноси Општинско веће општине Кањижа на предлог овлашћеног 

предузећа и огранизационе јединице општинске управе надлежне за инспекцијско-надзорне послове. 

 

6. Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене, транспорт или 

организовање транспорта лешева животиња 

 

Члан 15. 

Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, 

прераду или уништавање отпада животињског порекла обухватају: 

- пријем пријаве о налажењу леша животиња на површини јавне намене; 

- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене, 

 - транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина до објекта за 

сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге 

животиње, људе или животну средину. 

У вршењу послова из става 1. овог члана вршилац делатности је дужан да поступа у складу са законом и 

правилником којим се уређује начин нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских лешева. 

 

Члан 16. 

Трошкове уклањања лешева животиња са површине јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или 

уништавање отпада животињског порекла сноси власник, односно држалац животињe, а ако је непознат, ове 

трошкове сноси вршилац делатности. 

 

7. Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и 

инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене 
 

Члан 17. 

Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара и 

инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене обухватају: 

- старање о броју и врсти присутних штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 

- пријем пријава о присутности штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 

- предузимање мера ради смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката, 

- надзор над спровођењем смањења популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката и 

 - друге послове којима се спроводи мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, 

глодара и инсеката. 

У вршењу послова из става 1. овог члана, вршиоц делатности је дужан да испуњава услове у погледу 

просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине препарата и других потребних средстава за 

спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 

Спровођење систематске дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата примену хемијских, 

механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних врста глодара, крпеља и комараца. 

Предлог о врсти, типу и количини средстава која ће се употребити, даје вршиоц делатности, у складу са 

важећим законским прописима. 

 

III. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА ИЛИ ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

ОДНОСНО ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 18. 
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Овлашћено предузеће дужно је да у средствима јавног информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће настати или могу 

настати у пружању услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих услуга.  

 

Члан 19. 

Ако наступе непланирани или неочекивани поремећаји или прекиди у пружању комуналних услуга 

односно обављању комуналне делатности из ове одлуке, овлашћено предузеће је дужно да обавести општину о 

разлозима поремећаја или прекида и да истовремено предузме мере за отклањање узрока поремећаја односно 

прекида у року који одреди општина. 

Уколико овлашћено предузеће то не учини у року који општина одреди општинскo веће има право да 

предузме следеће мере:     

- нареди мере за заштиту комуналних објеката који су угрожени  као и друге имовине, 

- предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере у циљу обављања комуналне 

делатности, 

- ангажује друго предузеће или предузетника да обавља послове до отклањања поремећаја, и 

- утврди разлоге и евентуално одговорност за поремећај, односно прекид у обављању делатности, као и 

одговорност за накнаду евентуалне штете. 

 

IV.  СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 20. 

Извори средстава за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из: 

- прихода буџета општине Кањижа 

- прихода од пружања комуналних услуга 

- наменских средстава других нивоа власти и 

- других извора, у складу са законом. 

 

Члан 21. 

За обављање и развој делатности зоохигијене из члана 2. ове одлуке обезбеђују се средства у буџету 

општине Кањижа. 

Висина средстава која се опредељује у буџету општине Кањижа за обављање делатности зоохигијене 

одређује се на основу јединичне цене комуналних услуга и количине извршених комуналних услуга у 

претходном периоду. 

 

Члан 22. 

Трошкове за обављање послова хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених паса и 

мачака у прихватилишта, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене животиње и 

спровођења мера из програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, плаћају власници или 

држаоци паса и мачака односно животиња, уколико се утврди њихов идентитет. 

Цене комуналних услуга из става 1. овог члана утврђују се ценовником вршиоца делатности на основу 

елемената за одређивање цена комуналних услуга утврђених законом. 

На ценовник из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине Кањижа. 

 

V.  НАДЗОР 

 

Члан 23. 

Надзор над применом ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за 

инспекцијско-надзорне послове.  

 

Члан 24. 

Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке у делу обављања делатности зоохигијене 

обавља комунални инспектор. 

 

Члан 25. 

Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора: 

1. проверава да ли овлашћено предузеће обавља делатност зоохигијене у складу са чланом 8 ове одлуке; 

2. проверава да ли овлашћено предузеће у прихватилиште смешта псе и мачке у складу са чланом 9. ове 

одлуке; 

3. проверава да ли у вршењу послова контроле и смањења популације напуштених паса и мачака 

овлашћено предузеће поступа у складу са Програмом; 

4. проверава да ли вршилац делатности у обављању послова нешкодљивог уклањања лешева животиња 

са површина јавне намене врши послове прописане чланом 15. ове одлуке; 
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5. проверава да ли вршилац делатности у обављању послова спровођења мера контроле и смањења 

популације штетних микроорганизама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације на површинама јавне намене врши послове из члана 17. ове одлуке. 

 

VI.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако не поступи по 

налогу комуналног инспектора донетог по вршењу овлашћења из члана 25.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 

до 75.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара. 

 

VII.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  члан 35. Одлуке о условима за држање домаћих 

животиња на подручју насеља Кањиже („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2006 и 2/2009). 

 

Члан 28. 

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        Хужвар Ервин с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-331/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. године  

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. став 1. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – 

пречишћен текст и 14/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. новембра 2013. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку важења општих аката Скупштине општине Kањижа 

 

I 

Престају да важеодлуке Скупштине општине Кањижа: 

1. Одлука о оснивању агенције за пословне услуге бр. 023-3/93-I донета на седници Скупштине општине 

Кањижа дана 17.08.1993.године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/93) 

2. Одлука о организовању и раду комуналних надзорника бр. 352-290/95-I донета на седници Скупштине 

општине Кањижа дана 29.09.1995.године („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 5/95)  

3. Одлука о располагању и управљању непокретностима у државној својини бр. 464-7/98-I донета на 

седници Скупштине општине Кањижа дана 03.03.1998. године („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/98) 

4. Одлука о поверавању обављања комуналне делатности јавног превоза путника на територији општине 

Кањижа бр. 344-18/2001-I донета на седници Скупштине општине Кањижа дана 03.04.2001. године 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/01) 

5. Одлука о образовању општинских робних резерви бр. 338-1/95-I донета на седници Скупштине општине 

Кањижа дана 29.09.1995. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/95) 

6. Одлука о оснивању регионалне телевизијске станице  „УUECO“ Суботица бр. 023-7/2003-I донета на 

седници  Извршног одбора дана 16.12.2003.године („Сл. лист општине Кањижа бр. 8/03) 

7. Одлука о грађанском браниоцу општине Кањижа бр. 02-72/2005-I донета на седници Скупштине 

општине Кањижа дана 7.10.2005. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2005) 

8. Одлука о главном архитекту општине Кањижа бр. 02-71/2005-I донета на седници Скупштине општине 

Кањижа дана 7.10.2005. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2005) 

9. Одлука о општинском менаџеру општине Кањижа бр. 02-73/2005-I донета на седници Скупштине 

општине Кањижа дана 7.10.2005.године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2005) 

10. Одлука о привременим правилима грађења за мања насеља у општини Кањижа бр. 350-1512/2003-I 

донета на седници Скупштине општине Кањижа дана 11.11.2003. године („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 7/03) 
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11. Одлука о привременим правилима грађења у атару општине Кањижа бр. 350-1513/2003-I донета на 

седници Скупштине општине Кањижа дана 11.11.2003. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

7/03) 

12. Одлука о јавном грађевинском земљишту  бр. 011-3/2005-I донета на седници Скупштине општине 

Кањижа дана 13.05.2005. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2005) 

13. Одлука о грађевинском земљишту  бр. 011-1/2010-I донета на седници Скупштине општине Кањижа  

дана 14. јуна 2010. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2010 и 7/2012) 

14. Одлука о облику, садржини и начину вођења књиге гостију за физичка лица за која пружају услуге 

смештаја и исхране у домаћој радиности на територији општине Кањижа бр. 332-10/2006-I донета на 

седници Скупштине општине Кањижа дана 19.05.2006.године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

3/2006). 

 

II 

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       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-292/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013.године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен 

текст и 14/2013), а у вези са чланом 8. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 22/2012 и 18/13) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. новембра 2013. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа 

за период јануар – септембар 2013. године 

 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – септембар 

2013. године. 

 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-340/2013-I/Б 

Дана: 28.11. 2013. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 98. став 2. Закона о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012) и члана 47. тачка 6. 

Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 -  пречишћен текст и 14/2013) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. новембра 2013. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о замени права коришћења на шумском земљишту 
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I 

 Јавно предузеће „Војводинашуме“ је носиоц права коришћења на делу непокретности у државној 

својини, уписаним у ЛН 918, к.о. Кањижа, парц. бр. 7607, Мали рит, шума 1. класе, у површини од 1 50 36 м², 

парц. бр. 7609/1, Мали рит, шума 1. класе, у површини од 1 4861 м² и парц. бр. 7624/1, Мали рит, остало 

природно неплодно земљиште, у површини од 37 37 м², укупне површине 3 36 34 м², чија је тржишна вредност 

утврђена записником  Јавног предузећа „Војводинашуме“ бр. 1120/13-7од 4.11.2013. године,  који је сачињен на 

основу процене тржишне вредности непокретности од стране Министарства финансија – Пореске управе – 

регионални центар Нови Сад, експозитура Кањижа бр. 47-03/2013-15 од 11.06.2013.годинеу висини од 

5.074.666,51 динара. 

Општина Кањижа је носиоц права коришћења на делу непокретности у државној својини, уписаној у ЛН 

940, к.о. Кањижа, парц. бр. 7659/1, Мали рит, шума, у површини од 4 1768 м², чија је тржишна вредност утврђена 

записником Јавног предузећа„Војводинашуме“ бр. 1120/13-7 од 4.11.2013. године, који је сачињен на основу 

процене тржишне вредности непокретности од стране Министарства финансија –Пореске управе – регионални 

центар Нови Сад, експозитура Кањижа бр. 47-03/2013-15 од 11.06.2013.годинеу висини од 5.076.222,75 динара. 

 

II 

 Јавно предузеће „Војводинашуме“ преноси општини Кањижа право коришћења на делу непокретности у 

државној својини, уписаним у ЛН 918, к.о. Кањижа, парц. бр. 7607, Мали рит, шума 1. класе, у површини од 1 50 

36 м², парц. бр. 7609/1, Мали рит, шума 1. класе, у површини од 1 48 61 м² и парц. бр. 7624/1, Мали рит, остало 

природно неплодно земљиште, у површини од 37 37 м², укупне површине 3 36 34 м², а општина Кањижа преноси 

Јавном предузећу „Војводинашуме“ право коришћења на делу непокретности у државној својини, уписаној у ЛН 

940, к.о. Кањижа, парц. бр. 7659/1, Мали рит, шума, у површини од 4 17 68 м². 

 

III 

Замена права коришћења на деловима непокретности из тачке I ове одлуке врши се по принципу 

еквивалентних тржишних вредности непокретности које су предмет замене. 

 

IV 
Ова одлука доставља се на сагласност Влади Републике Србије сагласно члану 98. став 2. Закона о 

шумама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/2012).  

 

V 

Након добијања сагласности Владе Републике Србије ЈП „Војводинашуме“ и општина Кањижа 

закључиће уговор о замени непокретности из тачке I ове одлуке, који у име општине Кањижа потписује 

председник општине.  

 

VI 

Ова одлука објављује се „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-291/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013.године. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), 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), члана 3.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) и члана 47. став 1. тачка 6. Статута 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) Скупштина општине 

Кањижа, на седници одржаној 28. новембра 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о покретању поступка за прибављање непокретности уписане у ЛН бр. 1056, к.о. Адорјан 

у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом 
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I 

Покреће се поступак прибављања непокретности уписане у ЛН бр. 1056к.о. Адорјан, парцела бр. 4781/2, 

њива 1. класе,  у  површини од 52 а 56 m² у јавну својину општине Кањижа, непосредном погодбом. 

 

II 

 Прибављањем непокретности из тачке I у јавну својину општине Кањижа решава се недостатак 

површине утврђене Просторним планом општине Кањижа за заједничке потребе насељеног места Адорјан 

(индустријски парк, вашариште, терен за спорт и рекреацију и др.). Оправданост и целисходност прибављања 

непокретности у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом је у чињеници, да се непокретност из 

тачке I ове Одлуке, налази непосредно поред површине која је обезбеђена за заједничке потребе насељеног места 

Адорјан, те она једина одговара утврђеним потребама и због тога се прибављање у јавну својину не може 

реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.  

 

III 

 Поступак прибављања неокретности из тачке I ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о 

јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011) 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). 

 

IV 
 Непокретност из тачке I  прибавља се у јавну својину општине Кањижа по процењеној тржишној 

вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа. 

 

V 

  Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:  

  1. Атила Каса - председник 

  2. Естер Марковић - члан 

  3. Бранислав Терзић - члан. 

 Задатак Комисије је да:  

- прибави извештај од надлежног пореског органа о тржишној цени непокретности из тачке I ове Одлуке;  

- прибави понуду за продају власника непокретности из тачке I ове Одлуке; 

- на основу прибављене понуде и извештаја надлежног пореског органа сачини записник са одговарајућим 

предлогом и исти достави Општинском већу.   

       

VI 

 Oву одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа        Хужвар Ервин с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-339/2013/I-Б 

Дана: 28.11. 2013. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), 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), члана 3.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) и члана 47. став 1. тачка 6. Статута 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013), Скупштина општине 

Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о покретању поступка за прибављање непокретности уписаних у ЛН бр. 747 и ЛН бр. 1826 к.о. Адорјан 

у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом 

 

I 
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 Покреће се поступак прибављања непокретности уписаних у ЛН бр. 747 к.о. Адорјан парцела бр. 4784/1, 

њива 1. класе,  у  површини од 57 а 60 m²  и ЛН бр. 1826 к.о. Адорјан, парцела бр. 4781/13, њива 1. класе, у 

површини од 17 а 85 m², у јавну својину општине Кањижа, непосредном погодбом. 

 

II 

 Прибављањем непокретности из тачке I у јавну својину општине Кањижа решава се недостатак 

површине утврђене Просторним планом општине Кањижа за заједничке потребе насељеног места Адорјан 

(индустријски парк, вашариште, терен за спорт и рекреацију и др.). Оправданост и целисходност прибављања 

непокретности у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом је у чињеници, да се непокретност из 

тачке I ове Одлуке, налази непосредно поред површине која је обезбеђена за заједничке потребе насељеног места 

Адорјан, те она једина одговара утврђеним потребама и због тога се прибављање у јавну својину не може 

реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.  

 

III 

 Поступак прибављања неокретности из тачке I ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о 

јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011) 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). 

 

IV 
 Непокретност из тачке I  прибавља се у јавну својину општине Кањижа по процењеној тржишној 

вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа. 

 

V 

  Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:  

  1. Атила Каса - председник 

  2. Естер Марковић - члан 

  3. Бранислав Терзић - члан. 

 Задатак Комисије је да:  

- прибави извештај од надлежног пореског органа о тржишној цени непокретности из тачке I ове Одлуке;  

- прибави понуду за продају власника непокретности из тачке I ове Одлуке; 

- на основу прибављене понуде и извештаја надлежног пореског органа сачини записник са одговарајућим 

предлогом и исти достави Општинском већу.   

       

VI 

 Oву одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Хужвар Ервин с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-338/2013/I-Б 

Дана: 28.11. 2013. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 28. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 47. тачка 9. Статута 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) и члана 42. Статута 

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 

28. новембра 2013. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о спровођењу јавног конкурса за именовање директора 

Jавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ 

 

I 

Овом Одлуком започиње поступак спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: Јавни конкурс).  
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II 
Јавни конкурс из тачке I ове Одлуке спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа чији 

је оснивач општина Кањижа  именована решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-206/2013-I/Б, сагласно 

одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Статута Јавног предузећа за 

комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.  

 

III 

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, радном месту, условима за именовање 

директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у 

изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за 

давање обавештења о јавном конкурсу, адресу нa коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу 

уз пријаву.   

 

IV 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним 

дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од 5 дана од дана 

доношења ове Одлуке.  

Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници општине Кањижа, уз обавештење када је 

оглас о јавном конкурус објављен у „Сл. гласнику Републике Србије“.   

 

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

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-335/2013-I/Б 

Дана: 11.28. 2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 4. Закона о правима пацијената („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 45/13) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – 

пречишћен текст и 14/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. новембра 2013. године, 

донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о саветнику за заштиту права пацијената на територији општине Kањижа 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се саветник за заштиту права пацијената и уређује организовање, финансирање 

и услови рада саветника за заштиту права пацијената на територији општине Кањижа.   

 

Члан 2. 

 АТИЛА КАСА, дипломирани правник из Кањиже, са положеним стручним испитом за рад у органима 

државне управе, 4 године радног искуства у струци и познавањем прописа из области здравља, виши стручни 

сарадник у Општинској управи општине Кањижа,ОДРЕЂУЈЕ СЕ за обављање послова саветника за заштиту 

права пацијената.  

 

Члан 3. 

 Саветник за заштиту права пацијената (у даљем тексту: саветник пацијената):  

- обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима  

- пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената 

- доставља месечни изивештај о поднетим приговорима директору здравствене установе, ради његовог 

информисања и предузимања одређених мере у оквиру његове надлежности 

- доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за здравље.  

 Послове из претходног става овог члана саветник пацијената обавља у складу са Законом о правима 

пацијената, прописима који уређују начин поступања саветника пацијената у поступку заштите права пацијената, 

као и прописима којима се уређује заштита података о личности. 
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Члан 4. 

 Саветник пацијената има службену легитимацију којом се идентификује приликом доласка у 

здравствену установу, приватну праксу и друго правно лице које обавља одређене послове из здравствене 

делатности.   

Члан 5. 

 Здравствена установа, приватна пракса и правно лице које обавља одређене послове из здравствене 

делатности дужни су да на видном месту истакну име и презиме, радно време саветника пацијената, као и адресу 

и број телефона на који се пацијент може обратити ради заштите својих права.  

 

Члан 6. 

 Саветник пацијената послове обавља у просторијама Општинске управе општине Кањижа. 

 Административно–техничке послове за потребе саветника пацијената обавља Општинска управа 

општине Кањижа, која обезбеђује материјална и техничка средства за рад саветника пацијената. 

 

Члан 7. 

 Средства за финансирање рада саветника пацијената обезбеђују се у буџету општине Кањижа, у складу 

са актом министарства надлежног за послове здравља.  

 

Члан 8. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р.  

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-322/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 69г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 - пречишћен 

текст и 14/2013) и члана 69. Пословника Скупштине општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

17/2012 и 22/2012), у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС“, бр. 107/05, 

72/09 - др. Закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и чланом 42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник 

РС“, бр. 45/13) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. новембра 2013. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о образовању Савета за здравље општине Кањижа 

 

I 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље општине Кањижа као посебно радно тело Скупштине општине 

Кањижа.   

 

II 

Савет за здравље образује се у следећем саставу:  

- др Марија Буш, представник Дома здравља Кањижа 

- др Ева Берењи, представник Дома здравља Кањижа 

- др мед. Слободанка Дрндарски, представник Специјалнe болницe за рехабилитацију „Бања Кањижа“ 

Кањижа 

- Пирошка Дарабан, представник општине Кањижа  

- Славица Фајчак, представник Републичког фонда за здравствено осигурање 

- Изабела Ујвари, представник удружења грађана – корисника услуга  

- Моника Ческо, представник Црвеног крста. 

 

III 

Задаци Савета су да:  

1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач општина Кањижа;  

2. спроводи мере у области заштите права пацијената, и то:  

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених 

доказа и утврђених чињеница;  
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- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, 

односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;  

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији општине 

Кањижа и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;  

- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Општинском 

већу, министарству надлежном за послове здравља, покрајинском секретаријату надлежном за послове здравља и 

Заштитнику грађана; 

 3. утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о њиховом спровођењу; 

 4. унапређује приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији 

општине Кањижа; 

 5. предлаже и предузима мере са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства 

корисника;  

6. подстиче сарадњу свих здравствених установа на територији општине Кањижа и међусекторску 

сарадњу;  

7. прати здравствено стање становништва и доноси Стратегију јавног здравља општине Кањижа;  

8. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и организацијама у 

области здравства;  

9. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља 

становништва на територији општине Кањижа у складу са Пословником о раду Савета за здравље.  

 

IV 

Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама закона и пословника 

о раду.  

 

V 

Ову одлуку  објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-321/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 

14/2013), члана 43. и 47. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012 и 

22/2012), Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу Савета за социјалну заштиту 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Савет за социјалну заштиту и то: 

 

- Тамаш Физеши, председник 

- Карољ Поша, заменик председника  

- др Илона Ђери, члан  

- Каталин Тунић, члан  

- Марија Јашура, члан. 

 

II 
РАЗРЕШАВА СЕ секретар Савета за социјалну  заштиту Марија Бошњак, виши референт у Општинској 

управи општине Кањижа.  

 

III 
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-326/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 

14/2013), члана 43. и 47. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012 и 

22/2012), Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. године донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу Савета за здравство, дечју заштиту и борачко-инвалидска питања 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Савет за здравство, дечју заштиту и борачко-инвалидска питања и то: 

- др Ева Берењи, председник  

- Ела Беседеш, заменик председника 

- др Марија Буш, члан  

- Олга Тот, члан  

- Атила Патарица, члан.  

 

II 
РАЗРЕШАВА СЕ секретар Савета за здравство, дечју заштиту и борачко-инвалидска Марија Бошњак, 

виши референт у Општинској управи општине Кањижа.  

 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-327/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 

14/2013) и члана 53. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012 и 

22/2012 ) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. године донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања 

 

I 
 У Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања Скупштине општине Кањижа 

именују се:  

 

 за председника  

 Ела Беседеш из Кањиже, ул. Јожеф Атиле бр. 2. 

 

 за заменика председника  

 Шандор Берец из Кањиже, ул. Словеначка бр. 14. 

 

 за чланове 

 Атила Патарица из Кањиже, ул. Занатлијска бр. 32. 

 Олга Ракић из Кањиже, ул. Творничка бр. 30/II 
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 Mарија Јашура из Кањиже, ул. Вук Караџића бр. 24. 

 

II 

 Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања - разматра предлоге одлука и других 

општих аката из области социјалне и дечије заштите и борачко-инвалидска питања, као и сва друга питања из 

ових области. 

 

III 
 Секретар Савета је Ујхељи Ибоља, самостални стручни сарадник у Општинској управи општине 

Кањижа.  

 

IV 
 Мандат чланова Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања траје до истека 

мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа од  

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-328/2013-I/Б 

Дана: 28. 11. 2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 

14/2013), члана 70. и 71. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012 и 

22/2012), Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 28. новембра 2013. године донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

o разрешењу и именовању једног члана и вршиоца административно-техничких послова 

Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Кањижа 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Кањижа Марија 

Бошњак.    

 

II 

За чланаСавета за управљање миграцијама и трајна решења општине ИМЕНУЈЕ СЕ Миодраг Ђаковић, 

повереник за избеглице. 

 

III 

 Административно-техничке послове за потребе Савета за управљање миграцијама и трајна решења 

општине Кањижа врши Миодраг Ђаковић, повереник за избеглице. 

 

IV 

Мандат новоименованог члана и вршиоца административно-техничких послова траје до истека мандата 

Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Кањижа именоване Решењем Скупштине општине 

Кањижа бр. 02-264/2012-I/Б од 11.10.2012. године. 

 

V 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Oпштина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-332/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. године  

K а њ и ж а 

 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

129/2007), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен 

текст и 14/2013) и члана 13. Статута Туристичке организације општине Кањижа, Скупштина општинe Кањижа на 

седници одржаној дана 28. новембра 2013. године, донела је  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Управног одбора 

Туристичке организације општине Кањижа 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Магдолна Чањига из Кањиже вршења дужности члана Управног одбора Туристичке 

организације општине Кањижа, на лични захтев.  

 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Ела Добо из Кањиже, ул. Дринска бр. 9., за члана Управног одбора Туристичке 

организације општине Кањижа. 

 

III 

 Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора Туристичке 

организације општине Кањижа именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-231/2012-I/Б од дана 

11.10.2012. године.   

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-231/2012-I/Б од дана 11.10.2012. године Магдолна Чањига 

из Кањиже, именована је за члана Управног одбора Туристичке организације општине Кањижа. Именована је 

дана 13.11.2013. године поднела захтев за разрешење са наведене функције.  

 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

129/2007), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен 

текст) и члана 13. Статута Туристичке организације општине Кањижа утврђено је да Скупштина општине 

именује и разрешава председника и чланове управног одбора.  

 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 Магдолна Чањига из Кањиже и именовању Ела Добо из Кањиже, за 

члана Управног одбора Туристичке организације општине Кањижа   

 Скупштина општине Кањижа је, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа донела 

решење као у диспозитиву. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-324/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. године 

К а њ и ж а 
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На основу члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 28. новембра. 2013. 

године, донела је 

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра 

„Беседеш Јожеф“ Кањижа 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Бригита Церна из Кањиже,  дужности члана Школског одбора Пољопривредно-

техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа – представник родитеља, пре истека мандата, на 

лични захтев.  

 

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. 02-238/2012-I/Б од 11. октобра 2012. године Бригита Церна из 

Кањиже је именована за члана Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш 

Јожеф“ Кањижа, као представник родитеља. Именована је поднела захтев за разрешење функције члана 

Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа пошто је њен 

син, Церна Саболч престао да буде ученик Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ 

Кањижа.  

 Чланом  55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) 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. Уколико је члану школског одбора који је представник родитеља дете 

престало да буде ученик школе, савет родитеља, као овлашћени предлагач покренуће иницијатву за разрешење 

члана школског одбора због престанка основа по којем је именован и покренуће процедуру предлагања новог 

члана школског одбора из реда родитеља.  

 Сагласно члану 54. о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 

52/2011 и 55/2013) којим је регулисано да чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, 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 Београду, у року од 30 

дана од дана достављања решења.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-289/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 54. став 2., 3. и 5. и члана 55. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) Скупштина oпштине Кањижа, на 

седници одржаној дана 28. новембра 2013. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра 

„Беседеш Јожеф“ Кањижа 

 

 



Број:  21.            28.11.2013.                             СТРАНА  576.  OLDAL                               2013.11.28.           21. szám 

 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Марта Косо из Кањиже, ул. Сутјеска бр. 30., за члана Школског одбора Пољопривредно-

техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа, као представник родитеља.  

 

II 

 Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата чланова Школског одбора 

Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа.  

 

III 

 Ово решењe објавити у  „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 53. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) је регулисано да је орган управљања управни одбор, а чланом 54. истог Закона да 

орган управљања има девет чланова, да чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, односно да орган 

управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 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 Бригите Церна из Кањиже, члана Школског 

одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа – представника родитеља, 

пре истека мандата, пошто је иста поднела захтев за разрешење од вршења наведене функције.  

 Сходно члану 54. став 10. Закона о o основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) Савет родитеља, као овлашћени предлагач, доставио је 

предлог за именовање Марте Косо из Кањиже, ул. Сутјеска бр. 30. за члана Школског одбора Пољопривредно-

техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа, као представника родитеља.  

 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 Београду, у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-290/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011 и 55/2013) Скупштина општине Кањижа,на седници одржаној дана 28. новембра 2013. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „10. октобар“, Хоргош 

 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ Тијана Адамов из Хоргоша,  дужности члана Школског одбора Основне школе „10. 

октобар“, Хоргош –  представник родитеља, пре истека мандата, на лични захтев.  

 

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. 02-297/2012-I/Б од 27. новембра 2012. године Тијана Адамов 

из Хоргоша је именована за члана Школског одбора Основне школе „10. октобар“, Хоргош, као представник 

родитеља. Именована је поднела усмени захтев за разрешење функције члана Школског одбора Основне школе 

„10. октобар“, Хоргош на седници Савета родитеља одржаној 12. септембра 2013. године.  

Чланом  55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011 и 55/2013) регулисано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре истека 



Број:  21.            28.11.2013.                             СТРАНА  577.  OLDAL                               2013.11.28.           21. szám 

 

 

мандата поједине чланове укључујући и председника или орган управљања установе на лични захтев. Уколико је 

члан школског одбора поднео захтев за разрешење са наведене функције као представник родитеља у органу 

управљања, савет родитеља, као овлашћени предлагач иницира разрешење члана школског одбора и покреће 

процедуру предлагања новог члана школског одбора из реда родитеља.  

Сагласно члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011 и 55/2013) којим је регулисано да чланове органа управљања установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе, 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 Београду, у року од 30 

дана од дана достављања решења.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-336/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 54. став 2. и 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Скупштина oпштине Кањижа, на седници одржаној дана 28. 

новембра2013. године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора Основне школе „10. октобар“, Хоргош 

 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Роберт Шорш из Хоргоша, ул. Карасова бр. 39, за члана Школског одбора Основне 

школе „10. октобар“, Хоргош, као представник родитеља. 

 

II 

Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата чланова Школског одбора 

Основне школе „10. октобар“, Хоргош.  

 

III 

Ово решењe објавити у  „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 53. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) је регулисано да је орган управљања управни одбор, а чланом 54. истог Закона да 

орган управљања има девет чланова, да чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, односно да орган 

управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Чланом 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 Тијане Адамов из Хоргоша, члана 

Школског одбора Основне школе „10. октобар“, Хоргош – представника родитеља, пре истека мандата, пошто је 

иста поднела захтев за разрешење од вршења наведене функције.  

Сходно члану 54. став 10. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) Савет родитеља  у Основној школи „10. октобар“, Хоргош 

као овлашћени предлагач доставио је предлог за именовање Роберта Шорша из Хоргоша, ул. Карасова бр. 39, за 

члана Школског одбора Основне школе „10. октобар“, Хоргош, као представника родитеља.  

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 Београду, у року од 30 

дана од дана достављања решења. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-337/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011 и 55/2013)Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 28. новембра 2013. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Киш Ференц“ Трешњевац-Ором 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Теслић из Трешњевца, дужности члана Школског одбора Основне школе 

„Киш Ференц“ Трешњевац-Ором –  представник јединице локалне самоуправе, пре истека мандата, на лични 

захтев.  

 

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. 02-306/2012-I/Б од 11. октобра 2012. године, Зоран Теслић из 

Трешњевца је именован за члана Школског одбора Основне школе „Киш Ференц“ Трешњевац-Ором, као 

представник јединице локалне самоуправе. Дана 27. септембра 2013. године, Зоран Теслић је поднео захтев за 

разрешење дужности члана Школског одбора Основне школе „Киш Ференц“ Трешњевац-Ором.  

 Чланом  55. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) регулисано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре 

истека мандата поједине чланове укључујући и председника или орган управљања установе на лични захтев.  

 На основу наведеног Скупштина општине је донела 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 Београду, у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа       Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-323/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 54. став 2., 3. и 5., члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 12. став 1. тачка 2. Закона о 

националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/2009) и предлога Националног 

савета мађарске националне мањине бр. MNT-1927/K/2013-O/1038/3 од 8.11.2013. године, Скупштина oпштине 

Кањижа, на седници одржаној дана 28. новембра 2013. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању члана Школског одбора Основне школе „Киш Ференц“ Трешњевац-Ором 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Јадранка Балаж из Трешњевца, ул. Виноградска бр. 15, за члана Школског одбора 

Основне школе „Киш Ференц“ Трешњевац-Ором, као представник јединице локалне самоуправе. 

 



Број:  21.            28.11.2013.                             СТРАНА  579.  OLDAL                               2013.11.28.           21. szám 

 

 

II 

 Мандат новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата чланова Школског одбора 

Основне школе „Киш Ференц“ Трешњевац-Ором. 

 

III 

 Ово решењe објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 53. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, 

бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) је регулисано да је орган управљања у школи школски одбор, а чланом 54. да 

орган управљања има девет чланова, да чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, односно да орган 

управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. Чланом 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 којим се Зоран Теслић из Трешњевца, представник јединице 

локалне самоуправе разрешава вршења дужности члана Школског одбора Основне школе „Киш Ференц“ 

Трешњевац-Ором као представник јединице локалне самоуправе, пре истека мандата, пошто је именовани 

поднео захтев за разрешење.  

 У члану 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник 

РС”, број 72/2009) утврђено је да у установама у којима се у већини одељења образовно-васпитни рад изводи на 

језику националне мањине или за које је утврђено да су од посебног значаја за националну мањину, национални 

савет националних мањина предлаже чланове школског одбора - представнике јединице локалне самоуправе. 

Национални савет мађарске националне мањине као овлашћени предлагач доставио је предлог бр. MNT-

1927/K/2013-O/1038/3 од 8.11.2013. године, а Комисија за кадровска и административна питања и радне односе је 

дала позитивно мишљење о предлогу да се за члана Школског одбора Основне школе „Киш Ференц“ 

Трешњевац-Ором именује Јадранка Балаж из Трешњевца.  

 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 Београду, у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Ервин Хужвар с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-325/2013-I/Б 

Дана: 28.11.2013. године  

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011 и 32/2013 – одлука УС), члана 64. Пословника Општинског већа општине Кањижа („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 2/2010) и предлога Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа, 

Општинско веће општине Кањижа на 46. седници, донело је   

 

О  Д  Л  У  К  У  

о изменама Програма коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја 

на територији општине Кањижа за 2013. годину 

 

1.  Овом Одлуком врше се измене у Програму коришћења средстава у циљу унапређења безбедности 

саобраћаја на територији општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2013), (у даљем 

тексту: Програм). 

 

2. У тачки 2. Програма у табеларном приказу „Планирани расходи“ 

- под редним бројем 2.1. „Идентификација и класификација опасних места („црних тачака”) на 

територији општине Кањижа, са предлогом типских мера – повећање нивоа безбедности саобраћаја у зонама 

школа, техничка припрема и опремање“, износ „133.000,00“ замењује се износом „458.000,00“;  

- под редним бројем 2.4. „Активности у циљу унапређења саобраћајног васпитања и образовања“, износ 

„175.000,00“ замењује се износом „180.000,00“ 
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- под редним бројем 2.6. „Превентивно-промотивне и изложбене активности из области безбедности 

саобраћаја“, износ „100.000,00“ замењује се износом „80.000,00“ 

- под редним бројем 2.6.1. „Израда промотивног материјала из области безбедности саобраћаја“, износ 

„100.000,00“ замењује се износом „80.000,00“ 

- под редним бројем 2.7. „Рад тела за координацију и стручно усавршавање (присуство семинарима, 

саветовањима, научним скуповима)“, износ „50.000,00“ замењује се износом „70.000,00“ 

- под редним бројем 2.7.1. „Дневнице и путни трошкови члановима Комисије“, износ „50.000,00“ 

замењује се износом „70.000,00“. 

 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина      Председник Општинског већа 

Општина Кањижа        Њилаш Михаљ с. р. 

Општинско веће  

Број: 02-309/2013-I/Ц 

Дана: 08. 11. 2013. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 

32/2013 – одлука УС) и члана 74. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – 

пречишћен текст и 14/2013) Општинско веће општине Кањижа, на 45. седници донело је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Комисије за безбедност саобраћаја на путевима 

на територији општине Кањижа 

 

I 
РАЗРЕШАВА СЕ члан Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа, 

Ласло Чикош.  

 

II 

За члана Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа ИМЕНУЈЕ СЕ 

Корнел Месарош из Кањиже.  

 

III 

Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Комисије за безбедност саобраћаја на путевима 

на територији општине Кањижа именоване решењем Општинског већа бр. 02-399/2012-I/Ц од 19.12.2012. 

године.   

 

IV 

Ово решење објавити у „Службеномлисту општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина      Председник Општинског већа  

Општина Кањижа         Њилаш Михаљ с. р. 

Општинско веће општине Кањижа  

Број: 02-295/2013-I/Ц 

Дана: 30.10.2013. године  

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 10. став 3. Одлуке о додели стипендија („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 14/2011 – пречишћен 

текст, 17/2011 и 19/2012) Општинско веће доноси  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додели студентских стипендија за школску 2013/2014. годину 
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I 

На основу расписаног и објављеног Конкурса за стипендирање студената са територије општине 

Кањижа за школску 2013/2014. годину додељују се студентске стипендије, и то: 

 

1.  ЈЕЛЕНА РАДОЈЧИН  

2. АНГЕЛА АПРО 

3. КРИСТИНА АПРО 

4. КОРНЕЛИЈА БЕСЕДЕШ 

5. ЧАБА БОРШОШ 

6. АНА БУШ 

7. КОРНЕЛИЈА БУШ 

8. ЕМЕШЕ ДУКАИ 

9. АНА ФЕЊСАРУШИ 

10. ЧИЛА КЕРМЕЦИ 

11. АКОШ КОРОМ 

12. АНДРЕА КОВАЧ 

13. ФАНИ ЛАДОЦКИ 

14. КРИСТИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

15. КРИСТИНА МОЛНАР 

16. АРПАД НАЂ 

17. МАРИЈАН ЕРДЕГ 

18. АНДОР ОЖВАР 

19. ЖУЖАНА ЕЗВЕЂ 

20. АНАБЕЛА ПАКШАНСКИ 

21. КРИСТИЈАН ПАЛФИ 

22. НОЕМИ РАДИЧ 

23. АНДРЕА ШАРЊАИ 

24. РЕБЕКА ШОРЂЕ 

25. АДРИЈАН ТОРНАИ 

26. ЕНИКЕ ТОТ 

27. ОЛИВЕР ВАЈДА 

28. АНА ВАРГА 

29. ТАМАРА ЖИГМОНД 

30. ИВАНА БАРЈАКТАРОВИЋ 

31. КИТИ БЕЛАНЧИЋ 

32. НИКОЛЕТА ВУЈАКОВИЋ 

33. ДРАГАНА ЈЕВТОВИЋ 

34. ЊЕГОШ ЈЕВТОВИЋ 

35. МАРИНА ЈУГОВИЋ 

36. БРАНИМИР МАТИЋ  

37. ТАЈАНА ПИЈАНОВИЋ 

38. МИЛАН РАДАКОВИЋ 

39. АДАМ РАНКОВ  

40. МАРИЈАНА ЋУРЧИЋ 

41. АГНЕШ ЛАДОЦКИ 

42. НИКОЛЕТА САБО 

43. ТАМАШ ОЛАХ 

44. АНА ВИГ 

45. ПЕТРА КОВАЧ 

46. ОРШОЉА НАЂАБОЊИ 

47. ЈОХАНА ПЛЕТИКОСИЋ 

48. СТЕФАН БАРЈАКТАРОВИЋ 

49. МИЛАН ЦРНОКРАК 

50. САБОЛЧ ПАКШАНСКИ 

51. ЖОЛТ СЕЛ ПАЛ 

52. АНДРЕА НАЂ 

53. МАРИЈА МАОДУШ 

54. АТИЛА НАЂ 

55. РОБЕРТ БАЛАЖ 

56. ИГОР ПАПДАНЧО 

57. НАТАША РАНКОВ 

58. СОФИЈА РАДМАНОВИЋ 

59. БЕАТА ГУЛАЧИ 

60. ТАТЈАНА МИХИЋ 

61. АЛЕКСАНДРА АТЕЉЕВИЋ  

62. ХЕНРИЈЕТА ЕРДЕЉИ 

63. АГНЕШ ГУЉАШ 

64. ЧИЛА САБО 

65. ТИНДЕ САБО 

66. МАРКО АТЕЉЕВИЋ 

67. КИТИ ЗАМБОРСКИ 

68. ДОРОЋА ГУЉАШ 

69. АДРИЈЕН КАРОЉ 

70. ВАНДА ТАНДАРИ 

71. НАТАЛИЈА КОНЦ 

72. АРОН КОВАЧ 

73. САБОЛЧ БАБИНСКИ 

74. РОЛАНД ВЕКОЊ 

75. ЕВЕЛИН ХАШКА  

 

II 

Месечни износ стипендије за студенте са територије општине Кањижа утврдио је председник општине 

Кањижа Одлуком о висини месечног износа стипендије за школску 2013/2014. годину бр. 67-218/2013-I/А од 

дана 10. 10. 2013. у висини од 9.293,00 (деветхиљададвестодеведесеттри)  динара. 

 

III 

Стипендија из тачке II ове Одлуке исплаћује се у 9 једнаких месечних рата, најкасније до 10. у месецу за 

претходни  месец. 

Исплата стипендије за октобар и новембар текуће године биће извршена најкасније до 10. 12. 2013. 

године.  
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IV 

Исплата стипендије студентима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине Кањижа са 

позиције 1400, функције 090, економске класификације 472, за 2013. и 2014. годину.  

За реализацију претходног става ове тачке надлежно је Одељење за буџет и финансије и локалну пореску 

администрацију.  

 

V 

Студент-корисник стипендије закључује уговор о стипендирању са даваоцем стипендије којим се ближе 

регулишу међусобна права и обавезе, најкасније у року од 15 дана од доношење ове Одлуке. 

 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина Председник Општинског већа 

Општина Кањижа Њилаш Михаљ с. р. 

Општинско веће 

Број: 67-256/2013-I/Ц  

Дана: 29.11.2013. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011) и члана 4. 

Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2012 и 18/2013) 

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, економске класификације 481942 – дотације политичким 

странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 150.000,00 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% 43.440,32 

2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 54.067,14 

3 
Лига социјалдемократа Војводине –

Ненад Чанак 
793 1,0 793 6,85% 10.276,90 

4 
Време је за буђење  – „Укрок“ 

Франчик Јожеф/Леко Лајош 
1.272 1,0 1.272 10,99% 16.484,51 

5 
Покрет Мађарске наде – Балинт 

Ласло 
491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 

Иштван 
1.249 1,0 1.249 10,79% 16.186,44 

 Укупно: 11.329  11.575,5 100,00% 150.000,00 
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4. 

Одељење за буџет и финансије 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). 

 

6. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа       Председник општине Кањижа 

Председник општине        Михаљ Њилаш с. р. 

Број: 400-400/2013-IА 

Дана: 06.11.2013. год. 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011) и члана 4. 

Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2012 и 18/2013) 

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, економске класификације 481942 – дотације политичким 

странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 150.000,00 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% 43.440,32 

2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 54.067,14 

3 
Лига социјалдемократа Војводине –

Ненад Чанак 
793 1,0 793 6,85% 10.276,90 

4 
Време је за буђење  – „Укрок“ 

Франчик Јожеф/Леко Лајош 
1.272 1,0 1.272 10,99% 16.484,51 

5 
Покрет Мађарске наде – Балинт 

Ласло 
491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 

Иштван 
1.249 1,0 1.249 10,79% 16.186,44 

 Укупно: 11.329  11.575,5 100,00% 150.000,00 

 

4. 

Одељење за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава 

политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  
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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). 

 

6. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа      Председник општине Кањижа 

Председник општине       Михаљ Њилаш с. р. 

Број: 400-413/2013-IА 

Дана: 18.11.2013. год. 

К а њ и ж а 
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