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На основу члана 17.  Одлуке о начину финансирања пројеката  невладиних организација  из  буџета  општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) и   Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 19/2015, 2/2016 и 18/2016) председник општине Кањижа донео је

О Д Л У К У

о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа

 по III. јавном конкурсу за 2016. годину

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

буџета општине Кањижа за 2016. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних
организација у укупном износу од 1.000.000,00 динара према следећем:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ ИЗНОС

1.
Друштво рукотворина Етнокуће „Звучара”,

Ором
Повезивањем је заједно лакше 280.000

2. КУД „Petőfi Sándor”, Трешњевац Са Салашарским позориштем у знаку јубилеја 230.000

3.
Удружење „Цивили за Општину Кањижа“

Кањижа
Серијал приредби за омладину 200.000

4. Удружење грађана „Коритари”, Адорјан Санирање седишта удружења 120.000
5. КУД „Адорјан”, Адорјан Набавка одеће за наступе 70.000
6. КУД „Bartók Béla”, Хоргош IX војвођански фестивал соло-плеса 50.000
7. САКУД „Свети Сава”, Кањижа Маратон српског фолклора Темишвар 2016. 50.000

Укупно: 1.000.000

II
Пренос  додељених средстава  у износу од  1.000.000,00  динара  извршиће се  из  средстава  утврђених

Одлуком о буџету општине Кањижа за  2016. годину раздео  2 глава  1  функција  110 позиција  114 економска
класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација.

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

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

обавезе уговорних страна. 

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

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

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина             Председник општине 
Општина Кањижа                   Роберт Фејстамер с. р.  
Председник општине            
Број: 400-272/2016-I/A
Дана: 28.09.2016. године
К а њ и ж а

На основу члана 58. и члана 44. тачка 5. у вези члана 66. став 4. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 90. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) председник општине Кањижа, донео је 
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Р Е Ш Е Њ Е

o постављењу помоћника председника општине за област туризма

1.
ПОСТАВЉА СЕ Зоран Томин,  економски техничар  из  Кањиже, за помоћника  председника општине

Кањижа за област туризма. 

2.
Помоћник председника за област туризма (у даљем тексту: помоћник председника општине), поставља

се за обављање следећих послова: 
 покреће  иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од

значаја за развој туризма; 
 обавља и друге послове у области за коју је задужен у у сарадњи са председником општине и замеником

председника општине. 

3.
Помоћник  председника општине  поставља се на четири године и може бити разрешен и пре истека

времена на које је постављен, даном подношења оставке, односно даном разрешења. 

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина             Председник општине
Општина Кањижа                      Роберт Фејстамер с. р.
Председник општине
Број: 02-411/2016-I/A                                                                        
Дана: 19.9.2016. године
К а њ и ж а

На основу члана 58. и члана 44. тачка 5. у вези члана 66. став 4. и 8. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 90. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) председник општине Кањижа, донео је 

Р Е Ш Е Њ Е

o постављењу помоћника председника општине за област развоја општине

1.
ПОСТАВЉА СЕ Војислав Зрнић,  машински инж.  из  Кањиже,  за помоћника  председника општине

Кањижа за област развоја општине. 

2.
Помоћник  председника за област  развоја општине (у даљем тексту: помоћник председника општине),

поставља се за обављање следећих послова: 
 покреће  иницијативе, предлаже пројекте и сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за

развој и унапређење сарадње са државним и покрајинским органима у циљу развоја општине; 
 обавља и друге послове у области за коју је задужен у сарадњи са председником општине и замеником

председника општине. 

3.
Помоћник  председника општине  поставља се на четири године и може бити разрешен и пре истека

времена на које је постављен, даном подношења оставке, односно даном разрешења. 

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина                    Председник општине
Општина Кањижа                                Роберт Фејстамер с. р.
Председник општине
Број: 02-410/2016-I/A 
Дана: 19.9.2016. године
К а њ и ж а

На основу члана 17. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2015, 2/2016 и 18/2016), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. Закон и 103/2015) и члана
71. тачка 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст, 8/2014,
4/2016 и 15/2016) председник општине Кањижа, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве

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

15,  ПА  0602-0001,  функција  130,  економска  класификација  499121  -текућа  буџетска  резерва,  одобрава  се
прерасподела средстава у укупном износу од 2.060.977,83 динара.

II
Средствима из тачке 1. овог решења повећава се следећа буџетска позиција: 

 Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА 0602-0001, функција 130, економска класификација 512, позиција 205
са износом од 1.712.029,70 динара;

 Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА 0602-0001, функција 130, економска класификација 511, позиција 473
са износом од 65.152,68 динара;

 Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА 0602-0001, функција 130, економска класификација 511, позиција 634
са износом од 157.320,30 динара;

 Раздео 4, глава 5, Програм 8, ПА 2001-0001, функција 911, економска класификација 485, позиција 732
са износом од 25.629,15 динара;

 Раздео 4, глава 14.5, Програм 15, ПА 0602-0002, функција 160, економска класификација 425, позиција
511 са износом од 91.461,00 динара;

 Раздео  4,  глава  6.4,  Програм  9,  ПА  2002-0001,  функција  912,  економска  класификација  463  (423),
позиција 315 са износом од 9.385,00 динара;

III
Средства су строго наменског карактера.

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

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа   Председник општине 
Председник општине              Роберт Фејстамер с. р.
Број: 400-261/2016-IA
Дана: 31.08.2016. год
К а њ и ж а 

На основу члана 17. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2015, 2/2016 и 18/2016), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
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101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. Закон и 103/2015) и члана
71. тачка 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –пречишћен текст, 8/2014,
4/2016 и 15/2016) председник општине Кањижа, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава текуће буџетске резерве

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

15,  ПА  0602-0001,  функција  130,  економска  класификација  499121  -текућа  буџетска  резерва,  одобрава  се
прерасподела средстава у укупном износу од 1.418.400,00 динара.

II
Средствима из тачке 1. овог решења отвара се следећа буџетска позиција: 

 Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА 0602-0001, функција 630, економска класификација 541, позиција 736
са износом од 1.418.400,00 динара;

III
Средства су строго наменског карактера.

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

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа Председник општине 
Председник општине                        Роберт Фејстамер с. р.
Број: 400-276/2016-IA
Дана: 15.09.2016. год
К а њ и ж а 

САДРЖАЈ
ОДЛУКА о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа  
по III. јавном конкурсу за 2016. годину...........................................................................................................................
РЕШЕЊЕ o постављењу помоћника председника општине за област туризма (Зоран Томин)..........................
РЕШЕЊЕ o постављењу помоћника председника општине за област развоја општине (Војислав Зрнић)
.................................................................................................................................................................................................
РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве..........................................................................................
РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве..........................................................................................
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