
Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  551.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 
На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр. 48/1994 и 
11/1998), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) 
и члана 47. тачка 7. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 
8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године донела је 

 
О Д Л У К У 

о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке 

о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Тотовог Села за период 

од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године 

 
I 

 Расписује се референдум за подручје Месне заједнице Тотово Село ради изјашњавања грађана о 
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Тотово Село за период од 01.01.2017. 
године до 31.12.2026. године. 
 

II 
 Референдум ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о увођењу  самодоприноса на подручју 
Месне заједнице Тотово Село за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године (на период од 10 година) 
спровешће се од 1. децембра 2016. године до 16. децембра 2016. године, у времену од 07,00 – 14,00 часова у 
просторијама зграде Месне заједнице, на адреси: Тотово Село, Кошутова бр. 1. 
 

III 
 На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:  
 „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Тотово Село за 
период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године ?“ 

 
IV 

 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи: 
 „Да“ или „Не“. 

 
V 

 На референдуму ће се изјашњавати грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Тотово Село. 
 На референдуму ће се изјашњавати и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Тотово Село, али на овом подручју имају непокретну имовину, у складу са Закoном о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. 
изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2016). 
 Списак грађана из става 2. ове тачке сачиниће Савет Месне заједнице Тотово Село, на основу података 
којима располаже Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију Општинске управе општине 
Кањижа и Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Кањижа. 

 
VI 

 Скупштина општине Кањижа доноси решење о образовању Комисије за спровођење референдума на 
подручју Месне заједнице Тотово Село. 
 Комисија за спровођење референдума из става 1. ове тачке има обавезу да: одреди гласачка места, 
образује гласачке одборе, утврди укупне резултате референдума, достави Извештај о спроведеном референдуму 
Скупштини  општине Кањижа и Савету Месне заједнице Тотово Село и обави друге послове у складу са 
законом. 

 
VII 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                  Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                                                                                      Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-446/2016-I/Б          
Дана: 3.11.2016. године    
К а њ и ж а 
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На основу члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), 
члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2016) и на 
основу члана 47. тачка 7. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 
8/2014, 4/2016 и 15/2016), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године, 
утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Тотово Село 

за период од  01.01.2017. године до 31.12.2026. године 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уводи се самодопринос на подручју Месне заједнице Тотово Село (у даљем тексту: 
Месна заједница) ради  задовољавања заједничких потреба и интереса грађана Месне заједнице.  

Средства самодоприноса користиће се за задовољавање и финансирање следећих потреба и 
инвестиција Месне заједнице: 
 
1. Изградња путева, реконструкција и одржавање комуналних објеката              50 % 

- асфалтирање улица: дела Ватрогасне улице и улице Мајсторска,  
Рожина, Арањ Јанош и Гробљанска 

- адаптација и одржавање објеката чији је корисник Месна заједница 
 

2. Функционисање Месне заједнице        20 % 
- материјални трошкови МЗ (струја, гас, вода, телефон, интернет и др.)                
- трошкови уговорених услуга 
- зарада секретара МЗ          

 
3. Финансирање удружења и организација који делују на територији МЗ   10 % 
   -    културна друштва, спорт, ватрогасно друштво и др. 
   
4. Материјална давања          20 % 

- помоћ породиљама 
- учешће у трошковима сахране 

 
Члан 2. 

Подручје Месне заједнице Тотово Село чини територија катастарске општине Трешњевац.  
 

Члан 3.  
Самодопринос се уводи за период од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2026. године.  

 
Члан 4. 

Самодопринос се уводи у новцу. 
Укупан планиран износ средстава која се прикупљају самодоприносом износи 15.000.000,00  (словима: 

петнаестмилиона) динара, и то:  
 
- за 2017. годину  1.500.000,00  динара  
- за 2018. годину  1.500.000,00  динара 
- за 2019. годину  1.500.000,00  динара 
- за 2020. годину  1.500.000,00  динара 
- за 2021. годину  1.500.000,00  динара 
- за 2022. годину  1.500.000,00  динара 
- за 2023. годину  1.500.000,00  динара 
- за 2024. годину  1.500.000,00  динара 
- за 2025. годину  1.500.000,00 динара 
- за 2026. годину  1.500.000,00 динара 
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Члан 5. 
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право као и грађани који немају 

изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Тотово Село,  ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине. 

Одлука о увођењу самодоприноса је донета ако се за увођење месног самодоприноса у Месној 
заједници Тотово Село, изјаснила већина грађана из става 1. овог члана. 

Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Тотово Село, утврдиће 
Скупштина општине Кањижа, у складу са Законом и Статутом. 

 
Члан 6. 

Самодопринос се уводи из извора и по стопама: 
 - на нето зараде (плате) запослених    2 % 
 - приходи од самосталних делатности    2 % 
 - на нето примања по уговору о делу    2 %  
 - земљорадници у вредности 30 кг пшенице по катастарском хектару, у зависности од класе њиве, 
прерачунато у виду стопе на катастарски приход узимајући у обзир  цену на Продуктној берзи у Новом Саду на 
дан 1. августа у години у којој се утврђује годишња обавеза плаћања самодоприноса. 

Грађани који плаћају самодопринос на основу нето зараде, на основу поднетог захтева ослобађају се 
плаћања самодоприноса на пољопривредно земљиште у текућој години.   

Самодопринос се не може уводити на примања која су Законом изузета од опорезивања.   
 

Члан 7. 
Послове обрачуна и наплате самодоприноса врши исплатилац примања истовремено са њиховом 

исплатом, у складу са законом. 
У случају кад се обрачун врши системом пореза по одбитку, приликом сваке исплате одговарајућег 

прихода исплатилац врши обрачун и уплату самодоприноса на тај приход. 
Обрачун и наплату самодоприноса из личног примања, односно прихода на које се плаћа порез у 

проценту од сваког оствареног бруто прихода, врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода, 
истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса. 

 
 

Члан 8. 
Новчана средства самодоприноса уплаћују се и евидентирају на прописаном рачуну јавних прихода 

општинског буџета. 
Средства самодоприноса строго су наменског карактера. 
О вођењу евиденције, ажурирању спискова обвезника, обавештавању исплатиоца и обвезника о 

заведеном самодоприносу, броју и промени уплатног рачуна, приливу, наплати, утрошку средстава 
самодоприноса, приоритетима и роковима реализације пројеката из члана 3. ове Одлуке стараће се 
организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове буџета и финансија.  

Наредбодавац за средства самодоприноса је председник Месне заједнице. 
 
 

Члан 9. 
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, 

обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 
 

Члан 10. 
Грађани врше надзор над наменском употребом средстава самодоприноса путем Савета Месне 

заједнице. 
Савет Месне заједнице дужан је да најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања 

годишњег финансијског извештаја, информише грађане на збору или путем средстава информисања о приливу 
и трошењу средстава самодоприноса. 

 
 

Члан 11. 
У случају да се самодоприносом остваре средства изнад износа предвиђеног овом Одлуком, вишак 

средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин – свим уплатиоцима самодоприноса. 
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Члан 12. 
Комисија за спровођење референдума подноси извештај о спроведеном референдуму Скупштини 

општине Кањижа.  
 

Члан 13. 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа        Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-447/2016-I/Б   
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 

 
 

На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр. 48/1994 и 
11/1998), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) 
и члана 47. тачка 7. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 
8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године донела је 

 
О Д Л У К У 

о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке 

о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевац за период 

од 01.01.2017. године до 31.12.2021. године 

 
I 

 Расписује се референдум за подручје Месне заједнице Трешњевац ради изјашњавања грађана о 
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевац за период од 01.01.2017. 
године до 31.12.2021. године. 
 

II 
 Референдум ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о увођењу  самодоприноса на подручју 
Месне заједнице Трешњевац за период од 01.01.2017. године до 31.12.2021. године (на период од 5 година) 
спровешће се од 5. децембра 2016. године до 16. децембра 2016. године, у времену од 07,00 – 14,00 часова у 
просторијама зграде Месне заједнице, на адреси: Трешњевац, Маршала Тита бр. 73. 

 
III 

 На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:  
 „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевац за 
период од 01.01.2017. године до 31.12.2021. године ?“ 

 
IV 

 На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи: 
 „Да“ или „Не“. 

 
V 

 На референдуму ће се изјашњавати грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Трешњевац. 
 На референдуму ће се изјашњавати и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју 
Месне заједнице Трешњевац, али на овом подручју имају непокретну имовину, у складу са Закoном о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. 
изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2016). 
 Списак грађана из става 2. ове тачке сачиниће Савет Месне заједнице Трешњевац, на основу података 
којима располаже Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију Општинске управе општине 
Кањижа и Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Кањижа. 
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VI 
 Скупштина општине Кањижа доноси решење о образовању Комисије за спровођење референдума на 
подручју Месне заједнице Трешњевац. 
 Комисија за спровођење референдума из става 1. ове тачке има обавезу да: одреди гласачка места, 
образује гласачке одборе, утврди укупне резултате референдума, достави Извештај о спроведеном референдуму 
Скупштини  општине Кањижа и Савету Месне заједнице Трешњевац и обави друге послове у складу са 
законом. 

 
VII 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                  Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                                                                                      Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-465/2016-I/Б          
Дана: 3.11.2016. год.          
К а њ и ж а 
  
 
На основу члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), 
члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2016) и на 
основу члана 47. тачка 7. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 
8/2014, 4/2016 и 15/2016), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године, 
утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Трешњевац 

за период од  01.01.2017. године до 31.12.2021. године 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уводи се самодопринос на подручју Месне заједнице Трешњевац (у даљем тексту: 
Месна заједница) ради  задовољавања заједничких потреба и интереса грађана Месне заједнице.  

Средства самодоприноса користиће се за задовољавање и финансирање следећих потреба и 
инвестиција Месне заједнице: 
 
1. Изградња путева          80 % 

- асфалтирање улица: Потиски пут (према Тотовом Селу), крај Топчидерске ,  
крај Штипске, Планинска, Давид Гезе, Ади Ендреа, 8. март, Рекецки Петера 
Пекла Силвестера, Сечеи Лајоша 
 

2. Одржавање летњих путева и тротоара        10 % 
- одржавање и поправка по потреби          

 
3. Финансирање цивилних организација       5 % 

- донација за ДВД Трешњевац        1% 
- донација за КУД „Петефи Шандор“ Трешњевац       2% 
- донација спортском друштву „ZITZER“ Трешњевац     2 % 

 
4. Материјална давања          5% 

- једнократна помоћ за свако новорођенче (по детету око 75%-а од важеће нето минималне зараде).  
       

 
Члан 2. 

Подручје Месне заједнице Трешњевац чини територија катастарске општине Трешњевац.  
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Члан 3.  
Самодопринос се уводи за период од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2021. године.  

 
Члан 4. 

Самодопринос се уводи у новцу. 
Укупан планиран износ средстава која се прикупљају самодоприносом износи 16.400.000,00 (словима: 

шеснаестмилионачетиристохиљада) динара, и то:  
 
- за 2017. годину  3.000.000,00  динара  
- за 2018. годину  3.100.000,00  динара 
- за 2019. годину  3.250.000,00  динара 
- за 2020. годину  3.450.000,00  динара 
- за 2021. годину  3.600.000,00  динара. 

 
Члан 5. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право као и грађани који немају 
изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Трешњевац,  ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине. 

Одлука о увођењу самодоприноса је донета ако се за увођење месног самодоприноса у Месној 
заједници Трешњевац, изјаснила већина грађана из става 1. овог члана. 

Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Трешњевац, утврдиће 
Скупштина општине Кањижа, у складу са Законом и Статутом. 

 
Члан 6. 

Самодопринос се уводи из извора и по стопама: 
 - на нето зараде (плате) запослених    2 % 
 - на нето примања по уговору о делу    2 % 
 - пољопривредним произвођачим вредност 30 кг пшенице по хектару земље са просечним катастарским 
приходом узимајући у обзир бруто цену пшенице на Продуктној берзи у Новом Саду на дан 1. августа у години 
када се утврђује износ годишње обавезе плаћања самодоприноса за следећу годину.  
 - на нето износ пензије       1 % 

Грађани који плаћају самодопринос на основу нето зараде, на основу поднетог захтева ослобађају се 
плаћања самодоприноса на пољопривредно земљиште у текућој години.   

Самодопринос се не може уводити на примања која су Законом изузета од опорезивања.   
 

Члан 7. 
Послове обрачуна и наплате самодоприноса врши исплатилац примања истовремено са њиховом 

исплатом, у складу са законом. 
У случају кад се обрачун врши системом пореза по одбитку, приликом сваке исплате одговарајућег 

прихода исплатилац врши обрачун и уплату самодоприноса на тај приход. 
Обрачун и наплату самодоприноса из личног примања, односно прихода на које се плаћа порез у 

проценту од сваког оствареног бруто прихода, врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода, 
истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса. 

 
Члан 8. 

Новчана средства самодоприноса уплаћују се и евидентирају на прописаном рачуну јавних прихода 
општинског буџета. 

Средства самодоприноса строго су наменског карактера. 
О вођењу евиденције, ажурирању спискова обвезника, обавештавању исплатиоца и обвезника о 

заведеном самодоприносу, броју и промени уплатног рачуна, приливу, наплати, утрошку средстава 
самодоприноса, приоритетима и роковима реализације пројеката из члана 3. ове Одлуке стараће се 
организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове буџета и финансија.  

Наредбодавац за средства самодоприноса је председник Месне заједнице. 
 

Члан 9. 
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање, 

обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 
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Члан 10. 
Грађани врше надзор над наменском употребом средстава самодоприноса путем Савета Месне 

заједнице. 
Савет Месне заједнице дужан је да најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања 

годишњег финансијског извештаја, информише грађане на збору или путем средстава информисања о приливу 
и трошењу средстава самодоприноса. 

 
Члан 11. 

У случају да се самодоприносом остваре средства изнад износа предвиђеног овом Одлуком, вишак 
средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин – свим уплатиоцима самодоприноса. 

 
Члан 12. 

Комисија за спровођење референдума подноси извештај о спроведеном референдуму Скупштини 
општине Кањижа.  

 
Члан 13. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-466/2016-I/Б                                                                                             
Дана: 3.11.2016. год.                                                                                   
К а њ и ж а  

 
 
На основу члана 6. став 4. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 
104/13) и члана 47. тачка 6. Статута Општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014) по претходно прибављеној сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре бр. 344-08-67514/2016-3 од 07. 09. 2016. године, Скупштина општине Кањижа, на  седници 
одржаној 3. новембра 2016. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о одређивању правца пружања државних путева првог и другог реда који пролазе кроз насељена места 

 на територији општине Кањижа 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком се одређују правци пружања државних путева I и II реда који пролазе кроз насељена 
места на територији општине Кањижа. 
 

Члан 2. 
 Насељена места кроз која се одређују правци пружања државних путева  I и II реда у смислу ове Одлуке 
су: 
 1.   насељено место Велебит 
 2.   насељено место Војвода Зимоњић 
 3.   насељено место Кањижа 
 4.   насељено место Трешњевац 
 5.   насељено место Хоргош. 
  
II ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ВЕЛЕБИТ 
 

Члан 3. 
 Траса државног пута IIБ реда број 301 пролази кроз насељено место Велебит, из правца насељеног 
места Војвода Зимоњић у правцу насељеног места Ором (ка путу 300), улицом Николе Тесле, од km 4+890 до 
km 5+849, укупне дужине 0.959  km. 
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III ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ВОЈВОДЕ ЗИМОЊИЋ 
 

Члан 4. 
 Траса државног пута IIБ реда број 301 пролази кроз насељено место Војвода Зимоњић, из правца 
насељеног места Кањижа у правцу насељеног места Велебит, улицом Доње Приморје, од km 0+141 до km 
0+418, укупне дужине 0.277 km. 

 
IV ПРАВЦИ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО КАЊИЖА 
 

Члан 5. 
 Траса државног пута IБ реда број 13 пролази кроз насељено место Кањижу, из правца насељеног места 
Хоргош у правцу насељеног места Нови Кнежевац, улицама Суботички пут, Главни трг и Новокнежевачки пут 
од km 14+527 до km 16+398, укупне дужине 1.871 km. 
 

Члан 6. 
 Траса државног пута IIА реда број 102 пролази кроз насељено место Кањижа, из правца насељеног 
места Хоргоша (од пута 13) у правцу насељеног места Војводе Зимоњић, улицама Хоргошки пут, Цетињска и 
Пут народних хероја од km 2+314 до km 4+952, укупне дужине 2.638 km. 
 
V ПРАВАЦ ПРУЖАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ТРЕШЊЕВАЦ 

 
Члан 7. 

 Траса државног пута IIБ реда број 300 пролази кроз насељено место Трешњевац, из правца насељеног 
места Велебит у правцу насељеног места Сента (ка путу 102), улицом Ратарски пут и Потиски пут, од km 
26+900 до km 27+044, укупне дужине 0.144 km. 
 
VI ПРАВЦИ ПРУЖАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА КРОЗ НАСЕЉЕНО МЕСТО ХОРГОШ 

 
Члан 8. 

 Траса државног пута IБ реда број 13 пролази кроз насељено место Хоргош, из правца државног пута 
број 100 у правцу насељеног места  Кањижа, улицама Суботички пут, Кошут Лајоша, Светог Петра, Велика, 
Кањишки пут и Његошева од km 1+055 до km 6+600, укупне дужине 5.545 km. 
 

Члан 9. 
 Траса државног пута IIА реда број 100 пролази кроз насељено место Хоргош, из правца граничног 
прелаза СРБ/МАЂ (Хоргош) у правцу насељеног места Бачки Виногради, улицом Сегедински пут од km 1+425 
до km 4+234, укупне дужине 2.809 km. 
 
 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

 Прилог ове одлуке чини табеларни преглед укупних дужина државних путева кроз насељена места 
општине Кањижа, дужине државних путева по путним правцима кроз насеља и стационаже граница насеља, као 
и ГПС координате граница насељених места. 

 
Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу оштине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа            Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-203/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
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Прилог 1 
 

1.   Укупна дужина државних путева кроз насеља 
    

Редни 
број Назив насељеног места 

Територија насеља 

Ознака пута 
Укупна дужина 

државних путева 
(км) 

1 Велебит 301 0,959 

2 Војвода Зимоњић 301 0,277 

3 Кањижа 13, 102 4,509 

4 Трешњевац 300 0,144 

5 Хоргош 13, 100 8,354 

  Укупно  14,243 

  Укупно IБ  7,416 

  Укупно IIА  5,447 

  Укупно IIБ  1,380 

 
 

Прилог 2 
 

2.   Дужина државних путева по путним правцима кроз насеља 
и стационаже граница насеља 

      

Редни 
број Насељено место Ознака 

пута 

Територија насеља 

Дужина 
(км) 

Стационажа   (км) 

Почетак 
насеља 

Крај 
насеља 

1 Велебит 301 0,959 4,890 5,849 

2 Војвода Зимоњић 301 0,277 0,141 0,418 

3 Кањижа 
13 1,871 14,527 16,398 

102 2,638 2,314 4,952 

4 Трешњевац 300 0,144 26,900 27,044 

5 Хоргош 
13 5,545 1,055 6,600 

100 2,809 1,425 4,234 

  Укупно кроз насеља   14,243     
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Прилог 3 
 

 
 
 
На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини  („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 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, 48/2015 и 99/2015), члана 3. и члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - 
исправка и 16/2013) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. 
новембра 2016. године, донела је  
 

О Д Л У К А 

о прибављању непокретности уписане у ЛН бр. 1789, к.о. Трешњевац, парц. 

бр. 1083/1 и 1083/2 у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом 

 
I 

 ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом непокретност, уписана у ЛН 
бр. 1789, к.о. Трешњевац, парцела бр. 1083/1, земљиште под зградом објектом у површини од 7 m² и 
грађевинска парцела у површини од 20 а 38 m² и парцела бр. 1083/2,  земљиште под зградом објектом у 
површини од 20 m² и  грађевинска парцела у површини од 14 а 81 m²,  власникa Жолдош Ибољe из Тотовог 
Села, Пут Јожеф Атиле бб. 

 
II 

 Непокретност из тачке I ове Одлуке прибавља се по процењеној тржишној вредности, коју је 
Записником бр. 464-01/2016-07 од 09.09.2016. године утврдило  Министарство финансија - Пореска управа - 
Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа, у износу од 1.418.400,00 динара. 

 
III 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа, по 
претходно прибављеном мишљењу општинског правобраниоца, у име општине Кањижа закључује председник 
општине.  

 
 

3. ГПС координате граница насеља  

Редни 
број 

Насељено 
место 

Ознака 
пута 

ГПС координате 

Почетак насеља Крај насеља 

X Y Z X Y Z 

1 Велебит 301 5096602,140 7418831,987 89,175 5095942,493 7418139,781 103,413 

2 Војвода 
Зимоњић 301 5098808,203 7422887,745 85,762 5098812,694 7422610,983 86,105 

3 Кањижа 
13 5103965,362 7426917,482 88,114 5102515,967 7427892,259 87,550 

102 5102754,353 7426034,106 84,221 5100589,839 7425367,296 85,370 

4 Трешњевац 300 5092655,435 7420812,239 102,542 5092541,176 7420899,745 101,685 

5 Хоргош 
13 5111787,880 7418625,346 93,015 5110473,676 7422882,768 90,877 

100 5113970,668 7421141,091 86,929 5112385,739 7418908,184 92,311 
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IV 
 Средства за прибављање непокретности тачке I ове Одлуке су предвиђена Одлуком о буџету општине 
Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015, 2/2016 и 18/2016). 

 
V 

Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа.“  
 

О б р а з л о ж е њ е 
     

У члану 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 
(у даљем тексту: Закон) прописано је да се изузетно непокретне ствари могу прибавити у јавну својину или 
отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне 
вредности непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном 
случају то представља једино могуће решење. 

Прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом, сагласно одредбама члана 3. 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, 
48/2015 и 99/2015) јесте и случај када непокретност која се прибавља у  јавну својину по својим карактеристима 
једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права коришћења с тим, да предлог акта, 
односно акт о оваком располагању садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са 
аспекта остварења интереса јединице локалне самоурпаве и разлоге због којих се прибављање не би могло 
реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.  

Одредбама члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка и 16/2013) утврђено је да се на 
услове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у  закуп ствари  у јавној својини  
и поступцима  јавног надметања  и прикупљања  писмених понуда  примењују одредбе Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања  
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), док је одредбама члана 13. 
регулисано да је скупштина општине орган надлежан за доношење одлуке о прибављању непокретности у јавну 
својину општине Кањижа.  

Непокретност уписана у ЛН бр. 1789, к.о. Трешњевац, парцела бр. 1083/1, земљиште под зградом 
објектом у површини од 7 m² и грађевинска парцела у површини од 20 а 38 m² и парцела бр. 1083/2, земљиште 
под зградом објектом у површини од 20 m² и  грађевинска парцела у површини од 14 а 81 m² је у својини 
Жолдош Ибоље из Тотовог Села, Пут Јожеф Атиле бб. На предметној непокретности налазе се водни објекти - 
извориште са чесмом и хидрофор кућица који служе снабдевању водом за пиће већег дела насељеног места 
Тотово Село.  Скупштина општине Кањижа на 7. седници одржаној 8.9.2016. године донела je одлуку о 
покретању поступка прибављања предметне непокретности у јавну својину општине Кањижа непосредном 
погодбом. Истом одлуком именована је Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе која је 
прибавила акт надлежног пореског органа о процени тржишне вредности предметне непокретности и 
сагласност власника за отуђење непокретности по процењеној тржишној вредности. Министарство финансија - 
Пореска управа - Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа записником бр. 464-01/2016-07 од 
09.09.2016.. године утврдила је тржишну вредност непокретности уписане у ЛН бр. 1789, к.о. Трешњевац у 
износу од 1.418.400,00 динара. Комисија је на основу прибављене понуде власника непокретности и процене 
надлежног пореског органа сачинила записник са предлогом за прибављање предметне непокретности и исти 
доставила општинском већу.   

Општинско веће утврдило је предлог одлуке о прибављању непокретности уписане у ЛН бр. 1789, к.о. 
Трешњевац у јавну својину општине Кањижа, пошто је то у интересу општине Кањижа, с обзиром  на 
чињеницу да се водни објекти - извориште са чесмом и хидрофор кућица – користе за континуирано 
снабдевање водом за пиће грађана у делу насељеног места Тотово Село, а неопходно је обезбедити несметан 
приступ водним објектима овлашћеном пружаоцу услуга за одржавање водних објекта.  

У случају када се ради о закључењу уговора о располагању непокретностима у својини јединице 
локалне самоуправе, примењују се одредбе Закона о јавној својини везано за учешће јавног правобранилаштва, 
те је утврђена обавеза прибављања претходног мишљења органа који обавља послове правне заштите 
имовинских права титулара јавне својине, у конкретном случају општинског правобраниоца. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-404/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године                                
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“ бр. 4/2014 - пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) а у вези са чланом 61. став 3. и чланом 64. став 2. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015) Скупштина општине 
Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о одређивању органа надлежног за давање у закуп, односно на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа 

 
Члан 1. 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ председник општине Кањижа као надлежан орган за: 
− доношење одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Кањижа, уз сагласност Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) а у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кањижа; 

− расписивање јавног позива за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини без плаћања накнаде на територији општине Кањижа; 

− расписивање јавног позива за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Кањижа; 

− доношење одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној  
својини на територији општине Кањижа, на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Кањижа (у даљем тексту: Комисија), a уз сагласност Министарства; 

− доношење одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Кањижа, на основу предлога Комисије, уз сагласност Министарства; 

− доношење одлуке о давању на коришћење јавним надметањем по почетној цени од 0 динара на 
територији општине Кањижа на основу предлога Комисије, уз сагласност Министарства; 

− доношење одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу права 
пречег закупа на територији општине Кањижа на основу предлога Комисије, уз сагласност 
Министарства 

− доношење одлуке о  праву првенства закупа  пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Кањижа, на предлог Комисије коју образује министар надлежан за послове 
пољопривреде, 

− доношење одлуке о образовању Комисије за скидање и продају усева са пољопривредног земљишта у 
државној својини које је коришћено без правног основа 

− доношење одлуке о скидању и продаји усева на  предлог Комисије за скидања и продају усева са 
пољопривредног земљишта у државној својини које је коришћено без правног основа. 

 
Члан 2. 

  Одредбе члана 1. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је у складу са посебним 
законом одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до привођења 
планираној намени као и на пољопривредне објекте у државној својини. 

 
Члан 3. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
11/2008). 
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Члан 4.  
 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          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-468/2016-I/Б  
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 

 
 

На  основу члана 33., 34. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 
68/2015), члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - 
други закон) и члана 47. тачка 15. Статута општине Кањижа  („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 
2016.  године донела је  

 
О Д Л У К У 

о задуживању општине Кањижа ради рефинансирања 

дугорочног инвестиционог кредита 

 
Члан 1. 

Овом одлуком се одобрава задуживање Општине Кањижа у износу одобреном од стране Министарства 
финансија за рефинансирање остатка неотплаћеног дуга по Уговору о дугорочном инвестиционом кредиту 
закљученом  5. септембра 2006. године са Комерцијалном банком а.д. Београд за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода, и  то: 

- Реконструкција и изградња путева на територији општине Кањиже. 
 

Члан 2. 
Висина задужења из члана 1. ове одлуке је у оквирима који су прописани чланом 36. Закона о јавном 

дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).  
 

Члан 3. 
Општина Кањижа задужиће се код пословних банака или других институција за пружање финансијских 

услуга под најповољнијим условима по процедури коју прописује Закон о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 

Члан 4. 
Овлашћује се председник општине да са изабраном пословном банком/финансијском институцијом 

закључи уговор о кредиту за рефинансирање. 
             

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

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-425/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 
гласник РС“, бр. 68/2015), одредаба Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине  Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016 и 45/2016)  и 
члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014  – пречишћен текст, 8/2014, 
4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној  3. новембра 2016. године донела је  

 
О Д Л У К У 

о  изменама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

за општину Кањижа у 2015. години 

 
  

Тачка 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 
за општину Кањижа у 2015. години („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 18/2016) мења се и гласи:  
 
  „1. Овом  одлуком одређује се максималан број запослених на неодређено време  у систему локалне  
самоуправе за општину Кањижа у 2015. години, према следећем: 
 

Органи општине (именована и пост. лица): 
1.1.Скупштина општине Кањижа 
1.2.Општинска управа општине Кањижа  
1.3.Општинскo правобранилаштвo 
1.4. Главни урбаниста  

 
1 
4 
1 
1 

Општинска управа општине Кањижа  73 
Регионални  креативни  атеље Кањижа 1 
Библиотека „Јожеф Атила“ 9 
Центар за пруж. усл. соц. заштите општине Кањижа 5 
Регионални  центар за проф. развој запослених у образовању 2 
Предшколска установа „Наши бисери“ 78 
Образовно-културна установа „CNESA“ 14 
Информациони центар за развој Потиског региона 5 
„Диспечер“ д.о.о. Кањижа 0 
„Инфо-Кањижа“ д.о.о. Кањижа 7 
„Кањижа-Туризам“ д.о.о. 7 
ЈП за уређење насеља општ. Кањижа 0 
ЈП за ком. услуге „Комуналац“ Кањижа 36 
МЗ Хоргош 1 
МЗ Ором 1 
МЗ Адорјан 1 
МЗ Мартонош 1 
МЗ Кањижа 1 
МЗ Велебит 1 
МЗ Трешњевац 1 
МЗ Мале Пијаце 1 
МЗ Тотово Село 2 

УКУПНО 254 
 
 
 2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници  
општине Кањижа.  
 
 3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.    
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина  општине Кањижа 
Број: 02-457/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. 
закон), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), члана 2. и 3. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. 
лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, 
на седници одржаној 3. новембра 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 

за  комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима 

 
Члан 1. 

 У члану 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за  комуналне услуге „Комуналац“ 
Кањижа са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Кањижа“, бр. 20/2016), додаје се став 2. 
који гласи:  
 „Поред делатности од општег интереса, из става 1. овог члана, Јавно предузеће обавља и:  

– вршење надзора над обезбеђивањем јавног осветљења, одржавање, адаптација и унапређење објеката и 
инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене 

– послове управљача путевима сагласно одредбама Закона о јавним путевима 
– обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта 
– инжењерске делатности и техничко саветовање 
– организацију, координацију и стручни надзор изградње, реконструкције, доградње, адаптације и 

санације објеката на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Општина) када је инвеститор 
Општина, односно јавна предузећа и установе чији је оснивач Општина, као и друга правна лица, 
уколико је извор финансирања буџет Општине, односно свих капиталних објеката од значаја за 
општину  

– организацију и координацију радова на одржавању постојећих објеката комуналне инфраструктуре  
– стручни надзор пројеката за изградњу, реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију мреже, 

објеката за одвођење атмосферских и отпадних вода.“  
 

Члан 3. 
 У члану 13. став 2. мења се и гласи:  
 „Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су: 

01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака  
01.25 гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа 
01.30 гајење садног материјала  
01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада 
02.10 гајење шума и остале шумарске делатности 
02.20 сеча дрвећа  
37.00 уклањање отпадних вода 
38.21 третман и одлагање отпада који није опасан 
38.22 третман и одлагање опасног отпада   
39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом 
41.1    разрада грађевинских пројеката 
42.11 изградња путева и аутопутева 
43.1   рушење и припремање градилишта  
43.2   инсталациони радови у грађевинарству 
43.3   завршни грађевинско-занатски радови 
46.22 трговина на велико цвећем и садницама 
46.47 трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење   
46.73  трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом  
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46.90  неспецијализована трговина на велико 
47.59 трговина на мало намештајем и опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у 

специјализованим продавницама 
47.99  остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца 
49.41  друмски превоз терета 
49.41 друмски превоз терета 
52.21  услужне делатности у копненом саобраћају 
68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 
71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање 
70.2   менаџерски консултантски послови 
71 архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе 
81.1    услуге одржавања објеката  
81.10 услуге одржавања објеката  
81.21 услуге редовног чишћења зграда  
81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме 
81.29 услуге осталог чишћења  
81.3    услуге уређења и одржавања околине. 
81.30 услуге уређења и одржавања околине 
93.21 делатност забавних и тематских паркова 
93.29 остале забавне и рекреативне делатности 
95.21 поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме  
96.03 погребне и сродне делатности 
96.09 остале непоменуте личне услужне делатности“.  

 
Члан 4. 

 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       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                                       
Број: 02-439/2016-I/Б  
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу чл. 64-67. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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), члана 
13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
10/2013, 142/2014 и 103/2015) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 
Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници 
одржаној 3. новембра 2016. 2016. године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 

о изменама Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду 

и рурални развој општине Кањижа 

 
Члан 1.  

 У Одлуци о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа 
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/2014) у члану 8. став 3. речи: „30. јануара“ замењују се речима: „1. 
марта“. 

 
Члан 2.  

 У члану 12. став 2. речи: „15. јануара“ замењују се речима: „15. марта“. 
 

Члан 3.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-469/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године                                
К а њ и ж а 

 
 

На основу чл. 64-67. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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), члана 
20. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007 и 
84/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној  3. 
новембра 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о оснивању буџетског фонда за развој привреде 

 и предузетништва општине Кањижа 

 
 

Члан 1.  
 У Одлуци о оснивању буџетског фонда за развој привреде и предузетништва општине Кањижа 
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2015) у члану 8. став 3. речи: „30. јануара“ замењују се речима: „1. 
марта“. 

 
Члан 2.  

 У члану 13. став 1. речи: „31. јануара“ замењују се речима: „31. марта“. 
 У ставу 2. речи: „15. јануара“ замењују се речима: „15. марта“.  
 

Члан 3.  
 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       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-470/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године                                
К а њ и ж а 

 
 

На основу члана 51а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 
145/14), члана 5. Одлуке о главном урбанисти општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“', бр. 
19/2016) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“', бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању главног урбанисте 

 
I 

 Именује се ВИЛМОШ ТОТ, дипл. инж. арх. за главног урбанисту општине Кањижа, на период од 
четири године, почев од  дана доношења овог решења.  
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II 
 Главни урбаниста је на сталном раду у општини Кањижа. 

 
III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 51а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“', бр. 72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) 
уређен је институт главног урбанисте и дато овлашћење скупштини општине да ближе уреди положај, 
овлашћења, као и права и дужности главног урбанисте. Истим чланом наведеног закона прописано је да главни 
урбаниста може бити лице са стеченим високим образовањем, односно смером на академским студијама другог 
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у трајању од најмање пет година у области архитектуре и 
одговарајућом лиценцом издатом у складу са законом и најмање десет година радног искуства у области 
урбанистичког планирања и архитектуре. 
 Сагласно одредбама члана 5. Одлуке о главном урбанисти општине Кањижа („Службени лист општине 
Кањижа“, бр. 19/2016) Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о именовању Вилмоша 
Тот, дипл. инж. арх. за главног урбанисту општине Кањижа, те је Скупштина општине Кањижа донела решење 
као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                              
Број: 02-426/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 

 
 

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 
8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 17. Закона о управљању миграцијама ( „Сл. гласник РС“, бр. 107/12) и предлога 
Савета за миграције и трајна решења општине Кањижа, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. 
новембра 2016. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и 

 повратника у општини Кaњижа 2016 – 2019. 

 
I 

 Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и 
повратника у општини Кaњижа 2016 – 2019.    
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
 
Република Србија                                                          
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-412/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године                                
К а њ и ж а 
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На основу члана 47. тачка 19г. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године 
донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

за радну 2015/2016. годину 

 
I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2015/2016. 
годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 13. 
септембра 2016. године.  
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
 
Република Србија                                                          
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-402/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године                                
К а њ и ж а 
 

 
На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), а у вези са чланом 89. став 2.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, донела је  
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

„Наши бисери“ за радну 2016/2017. годину 

I 
 Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“  за радну 2016/2017. 
годину, који је донео Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 13. септембра 
2016. године.  
 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
Република Србија                                                               
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                          
Број: 02-403/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 19г. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године 
донела је  
 
 



Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  570.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

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

 у школској 2015/2016. години 

 
I 

 Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 
2015/2016. години, који је усвојио Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 13. 
септембра 2016. године.  
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
Република Србија                                                          
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа        Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-394/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), а у вези са чланом 89. став 2.  Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, донела је  
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа 

 за школску 2016/2017. годину 

 
I 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2016/2017. 
годину, који је донео Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 13. септембра 2016. 
године.  
 

 
II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
Република Србија                                                          
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-395/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07 
и 83/2014 – др. закон) и члана 47. став 1. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 
Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници 
одржаној 3. новембра 2016. године донела је 
 

 

 
 



Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  571.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Другу измену и допуну Програма пословања 

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 
I 

Даје се сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за комуналне 
услуге „Комуналац“ Кањижа, усвојену на VI седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге 
„Комуналац“ Кањижа одржаној 19. октобра 2016. године. 
 

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

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-449/2016-I/Б                                                                                     
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), а у вези са чланом 247.  и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. 
новембра 2016. године донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Анекс бр. 4. Колективног уговора  

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс бр. 4. Колективног уговора Јавног предузећа за комуналне услуге 
„Комуналац“ Кањижа. 
 

II 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, као 

оснивача Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа потпише Анекс бр. 4. Колективног 
уговора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа. 
 

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

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-451/2016-I/Б                                                                                 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 9а Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 
2016. године, донела је  
 
 
 



Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  572.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

Статута Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“  Кањижа 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за комуналне услуге 
„Комуналац“  Кањижа коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“  
Кањижа на седници одржаној 19. октобра 2016. године. 

 
II 

Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                          
Број: 02-450/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. 
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,  8/2014, 4/2016 и 
15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

o давању сагласности на Одлуку o изменама Одлуке о цени машинских, погребних, димничарских, 

пијачних  и зоохигијенских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку o изменама Одлуке о цени машинских, погребних, димничарских,  
пијачних  и зоохигијенских услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа бр. I-342, коју је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 21. 
јуна 2016. године.  
 

 
II 

 Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од дана доношења овог решења. 
 

 
III 

Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-323/2016-I/Б                                                                                 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 

 
 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. 
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, донела је  
 
 



Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  573.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

o давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада 

у општини Кањижа 

 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у 
општини Кањижа бр. 3236/2016, коју је донело пословодство привредног друштва „Брантнер Отпадна 
Привреда“ д.о.о. Нови Бечеј дана 29.8.2016. године.  
 

II 
 Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 1. јануара 2017. године. 
 

III 
Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-471/2016-I/Б                                                                                 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 
2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

 Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа 

 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Образовно-културне установе „CNESA“ 
Кањижа коју је донео Управни одбор Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа на седници одржаној 13. 
октобра 2016. године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа      
Број: 02-436/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 
2016. године, донела је  
 

 
 



Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  574.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

 Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа 

 
I 

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа коју 
је донео Управни одбор Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа на седници одржаној 21. октобра 2016. године. 

 
 

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

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                          
Број: 02-456/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници 3. новембра 2016. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута 

 Регионалног креативног атељеа Кањижа 

 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа 
коју је донео Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа на седници одржаној 5. октобра 2016. 
године. 

 
II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа      
Број: 02-429/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 13. став 2. и члана 17. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр. 
48/94 и 11/98) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, 
донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања грађана о 

 
 



Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  575.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Тотово Село 

за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године 

 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Тотово Село за период од 01.01.2017. године до 
31.12.2026. године у саставу: 
 

1. Арпад Чикош из Тотовог Села, Арањ Јаноша бр. 4    председник 
2. Гелерт Бата из Тотовог Села, Трг  Дамјаничев бр. 5   зам. председника 
3. Денеш Хармат из Тотовог Села, Ватрогасна бр. 28    члан 
4. Моника Берец из Тотовог Села, Ватрогасна бр. 20   заменик члана 
5. Жолт Баги из Тотовог Села, Арањ Јаноша бр. 11     члан 
6. Магдолна Бата из Тотовог Села, Тот Јожефа бр. 1   заменик члана 

              
  

II 
Комисија за спровођење референдума тачке I овог решења има обавезу да: образује гласачке одборе и 

утврђује њихове задатке, прописује обрасце за спровођење референдума, одређује гласачка места, садржину, 
изглед и број гласачких листића, стара се о законитом спровођењу референдума, утврди укупне резултате 
референдума и о том поднесе извештај   Скупштини  општине Кањижа и Савету Месне заједнице Тотово Село и 
обави друге послове у складу са Законом. 

 
III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                   Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                                                                          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-448/2016-I/Б          
Дана: 3.11.2016. године        
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 13. став 2. и члана 17. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр. 
48/94 и 11/98) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 3. новембра 2016. године, 
донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања грађана о 

Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевац 

за период од 01.01.2017. године до 31.12.2021. године 

 
 
I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о 
увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Трешњевац за период од 01.01.2017. године до 
31.12.2021. године у саставу: 

 
1. Јадранка Балаж из Трешњевца, Виноградска бр. 15    председник 
2. Бела Бордаш из Трешњевца, Маршала Тита бр. 88   зам. председника 
3. Роберт Бичкеи из Трешњевца, Топчидерска бр. 11   члан 
4. Илона Варади из Трешњевца, 29. новембра бр. 42    заменик члана 
5. Агнеш Бабарци Каваи из Трешњевца, Виноградска бб   члан 
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6. Јолан Бата из Трешњевца, Болманска бр. 2    заменик члана 
              
 II 

Комисија за спровођење референдума тачке I овог решења има обавезу да: образује гласачке одборе и 
утврђује њихове задатке, прописује обрасце за спровођење референдума, одређује гласачка места, садржину, 
изглед и број гласачких листића, стара се о законитом спровођењу референдума, утврди укупне резултате 
референдума и о том поднесе извештај   Скупштини  општине Кањижа и Савету Месне заједнице Трешњевац и 
обави друге послове у складу са Законом. 

 
III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                   Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                                                                          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-467/2016-I/Б          
Дана: 3.11.2016. год.         
К а њ и ж а 

 
 

На основу члана 54. став 2., 3. и 5., члана 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 12. 
став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 
20/2014 - одлука УС и 55/2014) и предлога Националног савета мађарске националне мањине бр. MNT 
V/Z/263/2016 од 7.10.2016 године,  Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године 
донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 

,,Карас Каролина“, Хоргош 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Основне школе ,,Карас Каролина“, Хоргош:  Геза Ковач, Хајналка 
Конц, Јене Ревид, Радмила Грмача, Жужана Кабок, Јудит Тилинко, Тијана Адамов, Тибор Фаркаш и Хенриета 
Вајдович.  
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор Основне школе „Карас Каролина“, Хоргош  у саставу: 
 
 представници јединице локалне самоуправе 
 1. Илдико Хужвар из Хоргоша, Петефи Шандора бр. 49 
 2. Јене Ревид из Хоргоша, Братства-јединства бр. 26/А 
 3. Анико Нагел Шоблохер из Мале Пијаце, Кошут Лајоша бр. 29 
 

представници запослених 
 1. Јудит Тилинко из Бачких Винограда, Суботичка бр. 9 
 2. Илдико Дањи из Хоргоша, Попова бр. 31а 
 3. Јанош Бата из Хоргоша, Карасова бр. 23 
 
 представници родитеља  
 1. Роберт Шорш из Хоргоша, Карасова бр. 39 
 2. Ото Молнар из Хоргоша, Омладинска бр. 17 
 3. Нандор Папди из Бачких Винограда, Сегедински пут 91 
 

III 
 Мандат Школског одбора Основне школе „Карас Каролина“, Хоргош  траје четири године. 
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IV 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одредбама члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да је орган управљања у школи 
школски одбор. У члану 54. истог Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да орган управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе и да у установи у којој се у већини одељења образовно-
васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују 
надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну 
мањину, национални савет националних мањина предлаже три члана - представника јединице локалне 
самоуправе у орган управљања. 
 У члану 55 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да мандат органа управљања 
траје четири године. 
 Према члану 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) 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 управног односно школског 
одбора - представнике јединице локалне самоуправе.  
 Скупштина општине Кањижа именовала је Школски одбор ОШ „Карас Каролина“, Хоргош дана 
27.11.2012. године, на мандатни период од четири године. У члану 55. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015) утврђено је да се поступак за именовање чланова органа управљања покреће најкасније два месеца 
пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања. На захтев Скупштине општине 
Кањижа, Национални савет мађарске националне мањине, Наставничко веће и Савет родитеља, као овлашћени 
предлагачи доставили су предлоге за именовање чланова органа управљања као представника јединице локалне 
самоуправе, запослених и родитеља.  
 Сагласно наведеном Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.  
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кањижа      Председник Скупштине општине  
Скупштина општине Кањижа      Милош Кравић с. р. 
Број: 02-445/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године         
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 54. став 2., 3. и 5., члана 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 12. 
став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 
20/2014 - одлука УС и 55/2014) и предлога Националног савета мађарске националне мањине бр. MNT 
V/Z/269/2016 од 7.10.2016 године,  Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године 
донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

 Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Основне школе ,,Јован Јовановић Змај“ Кањижа: Кристиан Тертели, 
Јожеф Пекла, Ана Гор, Ливиа Балаж Вереш, Марта Гуташи, Олга Буковец, Роберт Рекецки, Рудолф Шереш и 
Берталан Чанади. 
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II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор Основне школе ,,Јован Јовановић Змај“ Кањижа у саставу: 
 представници јединице локалне самоуправе 
 1. Пирошка Дарабан из Кањиже, Тополска бр. 9 
 2. Ела Добо из Кањиже, Дринска бр. 9 
 3. Балаж Бајтаи из Кањиже, Сутјеска бр. 11 
 
 представници запослених 
 1. Гордана Содић из Новог Кнежевца, Вељка Влаховића бр. 25 
 2. Ливиа Балаж Вереш из Кањиже, Петефи Шандора бр. 25 
 3. Виктор Ђери из Кањиже, Главна бр. 3А 
 
 представници родитеља  
 1. Mелинда Фран Шереш из Мартоноша, Петрић Радивоја бр. 25 
 2. Рудолф Шереш из Кањиже, Козарска бр. 22 
 3. Берталан Чанади из Кањиже, Позоришна бр. 12. 
 

 
III 

 Мандат Школског одбора Основне школе ,,Јован Јовановић Змај“ Кањижа траје четири године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одредбама члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да је орган управљања у школи 
школски одбор. У члану 54. истог Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да орган управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе и да у установи у којој се у већини одељења образовно-
васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују 
надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну 
мањину, национални савет националних мањина предлаже три члана - представника јединице локалне 
самоуправе у орган управљања. 
 У члану 55 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да мандат органа управљања 
траје четири године. 
 Према члану 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) 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 управног односно Школског 
одбора - представнике јединице локалне самоуправе.  
 Скупштина општине Кањижа именовала је Школски одбор ОШ ,,Јован Јовановић Змај“ Кањижа дана 
11.10.2012. године, на мандатни период од четири године. У члану 55. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) утврђено је да се поступак за именовање чланова органа управљања покреће најкасније два 
месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања. На захтев Скупштине 
општине Кањижа, Национални савет мађарске националне мањине, Наставничко веће и Савет родитеља, као 
овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање чланова органа управљања као представника 
јединице локалне самоуправе, запослених и родитеља.  
 Сагласно наведеном Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.  
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кањижа      Председник Скупштине општине  
Скупштина општине Кањижа      Милош Кравић с. р. 
Број: 02-444/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године         
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 54. став 2., 3. и 5., члана 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 12. 
став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 
20/2014 - одлука УС и 55/2014) и предлога Националног савета мађарске националне мањине бр. MNT 
V/Z/262/2016 од 7.10.2016 године,  Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Арањ Јанош“ Трешњевац 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Основне школе ,,Арањ Јанош“, Трешњевац: Тимеа Ковач, Јадранка 
Балаж, Ливиа Кормањош Каваи, Гизела Нађ, Беата Фејеш Вајда, Едина Фејеш, Викторија Селеш, Ерика 
Милутинович и Ева Киш.  
 

 
II 

ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор Основне школе „Арањ Јанош“, Трешњевац у саставу: 
  
 представници јединице локалне самоуправе 
 1. Гизела Теслић из Трешњевца, Топчидерска бр.13. 
 2. Оливер Ердељи из Орома, Велики пут бр. 247 
 3. Вероника Газдаг из Трешњевца, Болманска бр. 5. 
 
 представници запослених 

1. Гизела Нађ из Орома, Радноти Миклоша бр. 33 
2. Беата Фејеш Вајда из Кањиже, Душана Поповића бр. 4 
3. Едина Фејеш из Кањиже, Харшањи Тибора бр. 25 

 
 представници родитеља  
 1. Жужана Пилиши из Трешњевца, Скерлићева бр. 12 
 2. Леона Езвеђ из Орома, Барток Беле бр. 7 
 3. Тинде Ороси из Тотовог Села, Пут Домонкош бр. 21. 
 

III 
 Мандат Школског одбора Основне школе „Арањ Јанош“, Трешњевац траје четири године. 

 
IV 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
Одредбама члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да је орган управљања у школи 
школски одбор. У члану 54. истог Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да орган управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе и да у установи у којој се у већини одељења образовно-
васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују 
надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну 
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мањину, национални савет националних мањина предлаже три члана - представника јединице локалне 
самоуправе у орган управљања. 
 У члану 55 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да мандат органа управљања 
траје четири године. 
Према члану 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС, 
бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) 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 управног односно Школског одбора - представнике 
јединице локалне самоуправе.  
 Скупштина општине Кањижа именовала је Школски одбор ОШ „Арањ Јанош“ Трешњевац дана 
11.10.2012. године, на мандатни период од четири године. У члану 55. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) утврђено је да се поступак за именовање чланова органа управљања покреће најкасније два 
месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања. На захтев Скупштине 
општине Кањижа, Национални савет мађарске националне мањине, Наставничко веће и Савет родитеља, као 
овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање чланова органа управљања као представника 
јединице локалне самоуправе, запослених и родитеља.  
 Сагласно наведеном Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.  
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кањижа      Председник Скупштине општине  
Скупштина општине Кањижа      Милош Кравић с. р. 
Број: 02-443/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године         
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 54. став 2., 3. и 5., члана 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 12. 
став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 
20/2014 - одлука УС и 55/2014) и предлога Националног савета мађарске националне мањине бр. MNT 
V/Z/268/2016 од 7.10.2016 године,  Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш 
Јожеф“, Кањижа: Валерија Салкаи Немеш, Наталија Срдић, Вилмош Кормањош, Золтан Шарњаи, Владимир 
Ранков, Ласло Кереши, Елеонора Каваи, Ева Хорват и Марта Косо. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“, 
Кањижа у саставу: 
  
 представници јединице локалне самоуправе 
 1. Роберт Коња из Кањиже, Доситеја Обрадовића бр. 5 
 2. Валерија Салкаи Немеш из Орома, Велики пут бр. 254 
 3. Атила Шафрањ из Кањиже, Занатлијска бр. 16 
 
 представници запослених 
 1. Ержебет Билицки из Сенте, Хајдук Станка бр. 56 
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 2. Ласло Керeши из Кањиже, Николе Тесле бр. 32 
 3. Ђорђе Лазић из Сенте, Немањина бр. 35 
 
 представници родитеља  
 1. Ева Хорват из Кањиже, Братства-јединства бр. 34 
 2. Жолт Леринц из Кањиже, Жетелачка бр. 10 
 3. Жанет Бошњак из Кањиже, Фехер Ференца бр. 12. 
 

III 
 Мандат Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“, 
Кањижа траје четири године. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Одредбама члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да је орган управљања у школи 
школски одбор. У члану 54. истог Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да орган управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе и да у установи у којој се у већини одељења образовно-
васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују 
надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну 
мањину, национални савет националних мањина предлаже три члана - представника јединице локалне 
самоуправе у орган управљања. 
 У члану 55 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да мандат органа управљања 
траје четири године. 
 Према члану 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) 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 управног односно Школског 
одбора - представнике јединице локалне самоуправе.  
 Скупштина општине Кањижа именовала је Школски одбор Пољопривредно-техничког 
средњошколског центра „Беседеш Јожеф“, Кањижа дана 11.10.2012. године, на мандатни период од четири 
године. У члану 55. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да се поступак за именовање 
чланова органа управљања покреће најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим 
члановима органа управљања. На захтев Скупштине општине Кањижа, Национални савет мађарске националне 
мањине, Наставничко веће и Савет родитеља, као овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање 
чланова органа управљања као представника јединице локалне самоуправе, запослених и родитеља.  
 Сагласно наведеном Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.  
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кањижа      Председник Скупштине општине  
Скупштина општине Кањижа      Милош Кравић с. р. 
Број: 02-441/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године         
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 54. став 2., 3. и 5., члана 55. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 12. 
став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 
20/2014 - одлука УС и 55/2014) и предлога Националног савета мађарске националне мањине бр. MNT 
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V/Z/266/2016 од 7.10.2016 године,  Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године 
донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању Школског одбора Основне музичке школе Кањижа 

 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ Школски одбор Основне музичке школе Кањижа: Хедвиг Бузаш, Ђезе Табороши, 
Рожа Берец, Даниел Нађ Мељкути, Инес Ђумић, Алфред Асталош, Ерика Мишколци Калман, др Каролина 
Апро и Тинде Бата Поздер. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Школски одбор Основне музичке школе Кањижа у саставу: 
 
 представници јединице локалне самоуправе 
 1. Марија Божо из Кањиже, Сутјеска бр. 11 
 2. Агнеш Тот из Кањиже, Мартон Маћаша бб  
 3. Ибоља Ујхељи из Кањиже, Широка бр. 32 
 
 представници запослених 
 1. Алфред Асталош из Кањиже, Далматинска бр. 25 
 2. Даниел Нађ Мељкути из Сенте, Берта Иштвана бр. 53 
 3. Жофиа Речко из Сенте, Нађ Абоњи Винцеа бр. 4 
 
 представници родитеља  
 1. Тинде Бата Поздер из Кањиже, Војводе Путника бр. 9 
 2. Хајналка Липтак из Кањиже, Сомборска бб 
 3. Тамаш Сенци из Мале Пијаце, Суботички пут бр. 6. 
 

III 
 Мандат Школског одбора Основне музичке школе Кањижа траје четири године. 

 
IV 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
Одредбама члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да је орган управљања у школи 
школски одбор. У члану 54. истог Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да орган управљања установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе и да у установи у којој се у већини одељења образовно-
васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим се уређују 
надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за националну 
мањину, национални савет националних мањина предлаже три члана - представника јединице локалне 
самоуправе у орган управљања. 
 У члану 55 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да мандат органа управљања 
траје четири године. 
Према члану 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС, 
бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) 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 управног односно Школског одбора - представнике 
јединице локалне самоуправе.  
 Скупштина општине Кањижа именовала је Школски одбор Основне музичке школе Кањижа дана 
11.10.2012. године, на мандатни период од четири године. У члану 55. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) утврђено је да се поступак за именовање чланова органа управљања покреће најкасније два 
месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања. На захтев Скупштине 
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општине Кањижа, Национални савет мађарске националне мањине, Наставничко веће и Савет родитеља, као 
овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање чланова органа управљања као представника 
јединице локалне самоуправе, запослених и родитеља.  
 Сагласно наведеном Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.  
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кањижа      Председник Скупштине општине  
Скупштина општине Кањижа      Милош Кравић с. р. 
Број: 02-440/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године         
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 53. став 1., члана 54. став 1., 2., 3. и 10., члана 55. став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015), члана 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник 
РС, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) и предлога Националног савета мађарске националне мањине 
бр. MNT V/Z/264/2016 од 7.10.2016 године,  Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 
2016. године донела је  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 

Предшколске установе „Наши бисери“ 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“: Ева Кечкеш, Ангела 
Јаблански, Мелинда Пап, Магдолна Бата, Корнелија Вадас, Силвија Рожа, Кристина Телек, Мариана Беде и 
Жолт Балаж Пири.    
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ у саставу:  
 
 представници јединице локалне самоуправе 
 1. Хермина Пионтек из Трешњевца, Ади Ендреа  бр. 6. 
 2. Едит Карољ из Хоргоша, Железничка бр. 26 
 3. Марија Кермеци Кочиш из Кањиже, Доситејa Обрадовића бр. 7. 
 
 представници запослених 
 1. Магдолна Бата из Орома, Велики пут 178 
 2. Корнелија Вадас из Кањиже, Хајдук Станка бр. 11/А 
 3. Силвија Рожа из Кањиже, Метларска бр. 20 
 
 представници родитеља  
 1. Богларка Поша Кењереш из Велебита, Богдановић Јована бр. 14 
 2. Агнеш Гуљаш из Кањиже, Пролећна бр. 21 
 3. Шаролта Нађ Беде из Кањиже, Војводе путника бр. 20 
 

III 
 Мандат Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“ траје четири године. 
 

IV 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбом члана 53. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да је орган управљања 
у предшколској установи управни одбор. У члану 54. истог Закона регулисано је да чланове органа управљања 
установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, да орган управљања установе чине по 
три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе и да у установи у којој се у већини 
одељења образовно-васпитни рад изводи на језику националне мањине или за које је, у складу са законом којим 
се уређују надлежности националних савета националних мањина, утврђено да су од посебног значаја за 
националну мањину, национални савет националних мањина предлаже три члана - представника јединице 
локалне самоуправе у орган управљања. 
У члану 55 став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) утврђено је да мандат органа управљања траје 
четири године. 

Према члану 12. став 1. тачка 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени 
гласник РС, бр. 72/2009, 20/2014 - одлука УС и 55/2014) 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 управног, односно школског 
одбора - представнике јединице локалне самоуправе.  
 Скупштина општине Кањижа именовала је Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ дана 
27.11.2012. године, на мандатни период од четири године. У члану 55. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања  („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) утврђено је да се поступак за именовање чланова органа управљања покреће најкасније два 
месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања. На захтев Скупштине 
општине Кањижа, Национални савет мађарске националне мањине, Васпитно-образовно веће и Савет 
родитеља, као овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање чланова органа управљања као 
представника јединице локалне самоуправе, запослених и родитеља.  
 Сагласно наведеном Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.  
 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кањижа      Председник Скупштине општине  
Скупштина општине Кањижа      Милош Кравић с. р. 
Број: 02-438/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године         
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 16. и 20. Статута Информационог центра за развој 
Потиског региона, Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању Управног и Надзорног одбора 

Информационог центра за развој Потиског региона 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Информационог центра за развој Потиског региона: Јожеф Бохата, 
Иштван Нађ и Ласло Нађ. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Информационог центра за развој Потиског региона у саставу: 
            - председник  
 1. Јожеф Бохата  из Kањиже, Широка бр. 60/а  
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- чланови 
 2. Балаж Бајтаи из Kањиже, Сутјеска бр. 11 
 3. Зоран Томин из Кањиже, Рибарски трг 20 
  

III 
 РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Информационог центра за развој Потиског региона: Жолт Боршош, 
Оршоља Милутиновић и Чаба Сечеи. 
 

IV 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Информационог центра за развој Потиског региона у саставу: 
 

 - председник  
 1. Виктор Догнар  из Хоргоша, Попова бб  
 - чланови 
 2. Мариа Кочиш Кермеци из Кањиже, Доситеја Обрадовића бр. 7 
 3. Војислав Зрнић из Кањиже, Сабљарска бр. 8.  
  

V 
 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора Информационог центра за развој Потиског региона траје 
четири године, односно до разрешења. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,  („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)  прописано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организације и служби, 
чији је оснивач општине и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Одредбама члана  16. 
Статута Информационог центра за развој Потиског региона утврђено је да управни  одбор има председника  и 
два члана, да председника  и чланове управног одбора именује и разрешава  Скупштина општине и да мандат  
чланова управног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора. Одредбама члана  20. Статута 
Информационог центра за развој Потиског региона утврђено је да надзорни одбор има председника  и два 
члана, да председника  и чланове надзорног одбора именује и разрешава  Скупштина општине и да мандат  
чланова надзорног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора. Сходно одредбама важећих 
прописа општина као оснивач одговорна је за обезбеђење обављања и развој делатности установе чији је 
оснивач.  
 Сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа        Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                     
Број: 02-462/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године          
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 34. и 38. Статута Центра за социјални рад Кањижа, 
Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године донела је  
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању Управног и Надзорног одбора 

Центра за социјални рад Кањижа 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа: Ерика Агоштон, Фехер Анико, 
Владимир Пауновић,  Ибоља Петровић и Јанка Ладоцки.  
 

II 
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа у саставу: 
 

             представници оснивача  
  1. Анико Фехер из Кањиже, Стевана Сремца бр. 36   председник  
 2. Тимеа Божо из Кањиже, Јожеф Атиле бр. 69.   члан  
 3. Јованка Јањатов из Новог Кнежевца, Ј. Поповића бр. 8  члан  
  
 представници запослених 
 4. Анђелка Суботин из Хоргоша, Попова бр. 1   члан 
 5. Едит Барат Месарош из Мале Пијаце, Киш Ференца бр. 1/а члан. 

 
III 

 РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Центра за социјални рад Кањижа: Мухи Жужана, Марта Пири и 
Анђелка Суботин. 
 

IV 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за социјални рад Кањижа у саставу: 
 
представници оснивача  

  1. Жужана Мухи из Орома, Арањ Јаноша  бр. 23   председник  
 2. Малвин Бата из Тотовог Села, Летња бр. 12   члан  

 
представник запослених 

 3. Ана Ханђа Петковић из Кањиже, Кошут Лајоша бр. 31  члан. 
 

V 
 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад Кањижа траје  четири године. 

 
VI 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,  („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)  прописано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организације и служби, 
чији је оснивач општине и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  
 Одредбама члана 34. Статута Центра за социјални рад Кањижа утврђено је да управни одбор Центра 
има пет чланова и чине га два представника који се именују на предлог запослених и три представника 
оснивача, од којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на заштиту права социјално 
угрожених лица,а ко на територији за коју је основан Центар за социјални рад делује и има седиште такво 
удружење. Одредбама члана 38. Статута Центра за социјални рад Кањижа утврђено је да председника и чланове 
надзорног добора Центра именује и разрешава оснивач на период од 4 године, да надзорни одбор има 3 члана и 
то 2 представника оснивача и 1 представника запосленог у Центру. 
 Синдикална организација Центра за социјални рад Кањижа је доставила предлог за именовање 
представника запослених у управни и надзорни одбор установе. 
 Сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа је донела решење као у 
диспозитиву. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа           Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                     
Број: 02-396/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године          
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 22. и 28. Статута Центра за пружање услуга 
социјалне заштите општине Кањижа, Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. 
године донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању Управног и Надзорног одбора 

Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа: 
Мелинда Михаљи, Ержебет Ходик, Тимеа Божо, Пирошка Апро и Тимеа Књур. 

 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа у 
саставу: 
               
 представници оснивача  
  1. Ержебет Ходик из Кањиже, Творничка бр. 30    председник  
 2. Пирошка Апро из Кањиже, Гал Ласла бр. 16   члан  
 3. Зоран Томин из Кањиже, Рибарски трг бр. 20   члан  
  
 представници запослених 
 4. Жолт Ласло из Сенте, Хорти Иштвана бр. 1   члан 
 5. Едина Пири из Кањиже, Дурмиторска бр. 4   члан. 

 
  

III 
 РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа: 
Фаркаш Илеш, Ева Радич и Жолт Ласло. 
 

IV 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа у 

саставу: 
 

 представници оснивача  
  1. Илеш Фаркаш из Кањиже, Наде бр. 11.    председник  
 2. Габриела Вајда из Кањиже, Авалска бр. 3    члан 
   
 представници запослених 
 3. Тибор Поша из Мартоноша, Братства-јединства бр. 23  члан. 
  

V 
 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите општине 
Кањижа траје четири године. 
 

VI 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
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О б р а з л о ж е њ е 
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,  („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)  прописано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организације и служби, 
чији је оснивач општине и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Одредбама члана 22. Статута 
Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа утврђено је да председника и чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, на период од четири године, да управни одбор има пет чланова, од којих 
су три из реда стручњака и познавалаца делатности социјалне заштите, а два члана из реда запослених у 
Центру, да представнике из реда стручњака предлаже оснивач, а представнике запослених, запослени 
непосредно бирају, личним изјашњавањем. Одредбама члана 28. Статута Центра за пружање услуга социјалне 
заштите општине Кањижа утврђено је да председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач, да исти има председника и два члана, да се  два члана из реда финансијских стручњака које предлаже 
оснивач и један из реда запослених у Центру којег бирају запослени непосредно, личним изјашњавањем. 
 Запослени у Центру за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа доставили су предлог за 
именовање представника запослених у управни и надзорни одбор установе. 
 Сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа је донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа        Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                     
Број: 02-461/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године          
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 27. и 33. Статута Дома здравља  Кањижа, 
Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању Управног и Надзорног одбора 

Дома здравља Кањижа 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Дома здравља Кањижа: Гизела Михаљи, Анамарија Буза, Ева 
Физеши, др Нандор Каса и др Маргит Пајор. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Дома здравља Кањижа у саставу: 
               
 представници оснивача  
  1. Габриела Вајда из Кањиже, Авалска бр. 3     председник  
 2. Фадил Пуљаи из Хоргоша,  Суботички пут 2   члан  
 3. Нора Лацко Буш из Кањиже, Републиканска бр. 101/а   члан  
  
 представници запослених 
 4. др Шандор Чех из Малог Песка, Дожа Ђерђа бр. 4   члан 
 5. Елвир Маличевић из Аде, Кошут Лајоша бр. 33   члан. 
  

 
 
 
 

 
 



Број:  23.              03.11.2016.                СТРАНА  589.  OLDAL                         2016. 11.03.             23.  szám 
 
 

III 
 РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Дома здравља Кањижа: Марика Ковач, Рудолф Фазекаш и др 
Марија Буш. 
 

IV 
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Дома здравља Кањижа у саставу: 
 

 представници оснивача  
  1. Војислав Зрнић из Кањиже, Сабљарска бр. 8    председник 
 2. Марика Ковач из Кањиже, Републиканска бр. 31   члан  
   
 представници запослених 
 3. др Милена Супић из Кањиже, Главна бр. 5    члан. 
 

V 
 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора Дома здравља Кањижа траје четири године. 

 
VI 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)  прописано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организације и служби, 
чији је оснивач општине и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Одредбама члана 27. Статута 
Дома здравља Кањижа утврђено је да председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, на 
период од четири године, да управни одбор има пет чланова, од којих су три представници оснивача, а два 
члана из реда запослених у Дому здравља, да један од два представника запослених мора бити здравствени 
радник са стеченим високим образовањем на студијама другог степена, као и да представнике запослених 
предлаже стручни савет Дома здравља. 

Одредбама члана 33. Статута Дома здравља Кањижа утврђено је да председника и чланове Надзорног 
одбора именује и разрешава оснивач, да надзорни одбор има председника и два члана, да се председник и један 
члан именује на предлог оснивача, а члан из реда запослених на предлог стручног савета. 
 Стручни савет Дома здравља Кањижа доставио је предлог за именовање представника запослених у 
управни и надзорни одбор Дома здравља Кањижа. 
 Сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа је донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа         Милош Кравић 
Скупштина општине Кањижа                     
Број: 02-460/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године          
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 25. и 32. Статута Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању, Скупштина општинe Кањижа на седници одржаној 3. 
новембра 2016. године донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању Управног и Надзорног одбора 

Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
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I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању: Елвира Карачоњи,  Олга Ракић,  Јожеф Мајор, Марија Бичкеи и Едит Кришка. 
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
у саставу: 
              
 представници оснивача 
 1. Елвира Карачоњи из Кањиже, Франкопанова бр. 12   председник  
 2. Јожеф Мајор из Кањиже, Босанска бр. 3    члан  
 3. Драгана Дејановић из Кањиже, Пролећна бр 10    члан  
  
 представник запослених у установама образовања 
 4. Ерика Ческо Кермеци из Кањиже, Владике Његоша бр. 7  члан 
  
 представник запослених  
 5. Олга Ракић из Кањиже, Творничка бр. 30    члан. 
  

 
III 

 РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању: Викторија Селеш, Жужана Пилиши и Ујвари Конц Анамарија. 
 

 
IV 

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
у саставу: 
  
 представници оснивача  
 1. Оливер Ердељи из Орома, Велики пут  бр. 247     председник  
 2. Татјана Хинић из Кањиже, Фехер Ференца бр. 2   члан 
  
 представник запослених у установама образовања 
 3. Жужана Пилиши из Трешњевца, Скерлићева бр. 12   члан. 
 

V 
 Мандат чланова Управног и Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању траје четири године. 

 
VI 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,  („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)  прописано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организације и служби, 
чији је оснивач општине и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  
Одредбама члана 25. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању утврђено 
је да Управни одбор именује и разрешава оснивач, да исти има пет чланова, од којих су три представници 
оснивача, један је представник запослених у Центру, а један је представник запослених у установама 
образовања, да се представници установа из области образовања бирају из реда истакнутих стручњака у 
области образовања и васпитања, да председника Управног одбора бирају чланови Управног одбора из реда 
својих чланова, већином гласова од укупног броја чланова, те да мандат председника и чланова Управног 
одбора је четири године. 
 Одредбама члана 32. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 
утврђено је да надзорни одбор именује и разрешава оснивач, да исти има три члана, од којих су два 
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представници оснивача, а један је представник запослених у установама образовања, који се бира из редова 
истакнутих стручњака у области образовања, да председника надзорног одбора бирају чланови надзорног 
одбора из својих редова, већином гласова од укупног броја чланова надзорног одбора, те да мандат председника 
и чланова Надзорног одбора је четири године. 
 Радно тело директора установа образовања доставило је предлог за именовање представника установа 
образовања у управни и надзорни одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. 
 Сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа је донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа         Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                     
Број: 02-433/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године          
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 22. и 25. Статута Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа, по 
прибављеном мишљењу Националног савета мађарске националне мањине бр. V/Z/284/2016, Скупштина 
општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Управног и Наздорног одбора 

Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа 

 
I. 

РАЗРЕШАВА  СЕ Управни одбор Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа: Зоран Теслић, 
Елвира Баги, Теодора Бенде, Шара Ружа, Анамарија Ујвари Конц, Хедвиг Бузаш и Едит Тот Ердељи. 

 
II. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа у саставу: 
представници јединице локалне самоуправе 

 1. Теодора Бенде из Мартоноша, М. Тита бр. 77    председник  
 2. Агнеш Лошонц из Кањиже, Болничка бр. 10   члан  
 3. Жанет Добо из Хоргоша, Карасова бр. 10   члан 
 4. Обрад Тунић из Кањиже, Главна бр. 3     члан 
 5. Taтјана Хинић из Кањиже, Фехер Ференца 2/5   члан. 

 
представници запослених 
6. Хедвиг Бузаш из Кањиже, Школски трг бр. 9   члан 
7. Едит Тот Ердељи из Кањиже, Николе Тесле бр. 11  члан. 
 

 
III. 

РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа: Лаура Сакала и 
Ибоља Шурањи. 

 
IV. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа у саставу: 
 
представник јединице локалне самоуправе 
1. Оршоља Њилаш из Кањиже, Петефи Шандора бр. 38  председник  
 
представник запослених 
2. Ерика Надрљански Торнаи из Кањиже, Творничка бр. 30 члан. 
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V. 

Мандат Управног и Надзорног одбора Образовно-културе установе „Cnesa“ Кањижа траје четири 
године. 

 
VI. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,  („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)  прописано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организације и служби, 
чији је оснивач општине и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  
 Одредбама члана 22. Статута Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа утврђено је да чланове 
управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности, на период од четири године и да могу бити именовани највише два пута, да председника управног 
одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора, да управни одбор установе има девет чланова, од 
којих се пет именују на предлог општине Кањижа,  два члана се  именују из реда запослених, на предлог 
репрезентативног синдиката установе, односно на предлог већине запослених уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, а два члана именује Национални савет мађарске националне мањине, да 
Национални савет даје мишљење у поступку именовања оних чланова управног одбора које не именује сам, у 
складу са законом којим се уређује област културе, те да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола. 
 Одредбама члана 25. Статута Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа утврђено је да надзорни 
одбор има три члана, од којих се један именује на предлог оснивача, један из реда запослених, на предлог 
репрезентативног синдиката установе, односно на предлог већине запослених уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, а једног члана именује Национални савет у складу са законом којим се уређује 
област културе, да састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника 
мање заступљеног пола. 
 Синдикална организација установе доставила је предлог за именовање својих представника у управни 
односно надзорни одбор. Национални савет мађарске националне мањине доставио је мишљење у поступку 
именовања оних чланова управног одбора које не именује сам бр. V/Z/284/2016 од 26. 10. 2016. године. 
 Сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа је донела решење као у 
диспозитиву. 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа         Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                     
Број: 02-459/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године          
К а њ и ж а 
 

 
 

На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), члана 24. и члана 30. Статута Библиотеке „József Attila”, Кањижа, по 
прибављеном мишљењу Националног савета мађарске националне мањине бр. V/Z/283/2016, Скупштина 
општинe Кањижа на седници одржаној 3. новембра 2016. године донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању чланова Управног и Наздорног одбора 

Библиотеке „József Attila”, Кањижа 
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I 
РАЗРЕШАВА  СЕ Управни одбор Библиотеке „József Attila”, Кањижа: Клара Балинт, Анђелка 

Међеши Думић, Лазар Конц, Арон Молнар, Едит Фазекаш, Ержебет Валтер и Љиљана Ракин. 
 

II 
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Библиотеке „József Attila”, Кањижа у саставу: 
 
представници јединице локалне самоуправе 

 1. Тимеа Дукаи из Тотовог Села, Алмаши Г. бр. 21.    председник  
 2. Бригита Балинт из Долина, Петефи Шандора бр. 28   члан  
 3. Моника Догнар из Хоргоша, Попова бб    члан 
 4. Драгана Дејановић из Кањиже, Пролећна бр. 10   члан 
 5. Биљана Жарков из Кањиже, Карађорђева бр. 14   члан. 

 
представници запослених 
6. Ержебет Валтер из Кањиже, Виноградска бр. 22   члан 
7. Љиљана Ракин из Новог Кнежевца, Карађорђева бр. 26   члан. 
 

III 
РАЗРЕШАВА СЕ Надзорни одбор Библиотеке „József Attila”, Кањижа: Тамара Кнапик и Ана Вереш. 

 
IV 

ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Библиотеке „József Attila”, Кањижа у саставу: 
 
представник јединице локалне самоуправе 
1. Мирјана Крушић из Кањиже, Уска бр.  14    председник  
 
представник запослених 
2. Анамариа Бата из Кањиже, Сибињанин Јанка бр.  71  члан. 

 
V 

Мандат чланова Управног и Надзорног одбора Библиотеке „József Attila“, Кањижа траје четири године. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи,  („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)  прописано је да скупштина општине именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организације и служби, 
чији је оснивач општине и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.  
Одредбама члана 24. Статута Библиотеке утврђено је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, на период од 4 године и могу бити 
именовани највише два пута, да председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног 
одбора, да управни одбор установе има девет чланова, од којих се пет именују на предлог општине Кањижа,  
два члана се  именују из реда запослених, на предлог репрезентативног синдиката Библиотеке, односно на 
предлог већине запослених уколико не постоји репрезентативни синдикат, а два члана именује Национални 
савет мађарске националне мањине, да Национални савет мађарске националне мањине даје мишљење о 
предложеним члановима управног одбора установе и да састав Управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола. 
Одредбама члана 30. Статута Библиотеке је утврђено да чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач 
на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута, да председника надзорног одбора именује 
оснивач из реда чланова надзорног одбора, да Надзорни одбор Библиотеке има три члана, од којих се један 
именује на предлог општине Кањижа, један из реда запослених, на предлог репрезентативног синдиката 
Библиотеке, односно на предлог већине запослених уколико не постоји репрезентативни синдикат, а једног 
члана именује Национални савет, те да састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
30% представника мање заступљеног пола. 
 Запослени у Библиотеци су доставили предлог за именовање својих представника у управни односно 
надзорни одбор. Национални савет мађарске националне мањине доставио је мишљење у поступку именовања 
оних чланова управног одбора које не именује сам бр. V/Z/283/2016 од 26. 10. 2016. године. 
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 Сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине Кањижа је донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                     
Број: 02-458/2016-I/Б 
Дана: 3.11.2016. године          
К а њ и ж а 
 

 
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ, 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА У ОПШТИНИ KAЊИЖА 

2016 – 2019  

 

 

САДРЖАЈ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Уводна реч председника Општине Kањижа 

 
 Општина Кањижа има опредељење да свој развој у свим областима живота води плански и 
организовано, кроз процес који је заснован на реалном сагледавању стања и  потреба, али и могућности које 
имамо да се на идентификоване потребе одговори.  
  
 У том правцу је усмерен и Локални план акције за унапређење положаја избеглих, интерно расељених 
лица и повратника који има за циљ да олакша живот и поспеши интеграцију наших суграђана који су свој 
трајни или привремени дом нашли у нашој општини, стварањем услова за целовиту интеграцију избеглих, 
интерно расељених лица и повратника на подручју општине Кањижа и унапређењем њиховог друштвеног 
положаја, становања, побољшањем социо-економског стања и смањењем сиромаштва .    
 
 План је, с друге стране израз принципа солидарности и једнаких могућности и наше политичке воље да 
се најугроженијим друштвеним групама, међу којима су избеглице, интерно расељена лица и повратници, 
пружи додатна друштвена подршка.  
          

Уводна на реч Председника Општине   
Увод  
Стратешки оквир  
Захвалност учесницима/цама у процесу израде ЛПА  
Сажетак (резиме) ЛПА  
Поглавље 1: Општи подаци о Општини  
Поглавље 2: Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима  
Поглавље 3: Анализа ситуације, закључци и препоруке  
Поглавље 4: Приоритетне циљне групе  
Поглавље 5: Општи и специфични циљеви  
Поглавље 6: Активности – Задаци за реализацију ЛПА  
Поглавље 7: Ресурси/буџет  
Поглавље 8. Аранжмани за примену   
Поглавље 9: Праћење и оцена успешности   
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         Уверен да ће план послужит свим заинтересованим и одговорним институцијама, организацијама и 
појединцима да појачају своје активности и постигну боље резулатате у раду, захваљујем свим актерима који су 
учествовали у његовом креирању.  
 
 

Председник општине Кањижа 
Роберт  Фејстамер 

 
 
 
 

УВОД 
 
Шта је Локални план акције за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника? 
 
У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја избеглих1, интерно 
расељених лица2 (ИРЛ) и повратника по основу споразума о реадмисији (у даљем тексту повратници)3 
подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот избеглих, интерно расељених 
лица и повратника намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног временског 
периода 2016 – 2019. године. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања 
капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за 
унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника посматрамо као резултат процеса 
планирања или планску одлуку којом су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области 
живота локалне заједнице. 
 
У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима подразумевају се сва лица која су била 
изложена присилном напуштању својих домова и расељавању, због рата на простору бивших југословенских 
република и бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус 
грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког 
статуса. Повратници су сви они грађани Србије који су изгубили или нису имали право боравка у земљама ЕУ.   
 
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) у Општини Кањижа 
настао је као резултат учешћа у пројекту Подршка институцијама Владе Републике Србије које су надлежне за 
избегла и интерно расељена лица. Општи циљ пројекта био је проналажење решења на нивоу државе која ће 
пружити подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив начин одговори на потребе избеглих и 
ИРЛ. Пројекат је финансирала Европска унија, а спровела Међународна организација за миграције 
(Интернатионал Организатион фор Мигратион – ИОМ). Корисници пројекта биле су институције Владе 
Републике Србије надлежне за избегла и интерно расељена лица: Комесаријат за избеглице Републике Србије 
(КИРС), Министарство за Косово и(МинКиМ) и Министарство рада и социјалне политике (МРСП), као и друга 
надлежна министарства, општинска повереништва за избегла и интерно расељена лица и одабране општине. 
Ревизија овог плана урађена је у склопу пројекта „Јачање капацитета институтција РС за управљање 
миграцијама и реинтеграцију повратника – ЦБММ“ који ИОМ спроводи у сарадњи с Комесаријатом за 
избеглице. Ревизија акционог плана урађена је током лета 2012. године.  
Стратешки оквир пројекта одређен је у складу са политиком и правцима деловања дефинисаним Националном 
стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица и другим националним стратешким 
документима од значаја за ову област, пре свега Стратегијом реинтеграције повратника по основу споразума о 
реадмисији. У циљу координираног рада, коришћења научених лекција и најбољих пракси, овај пројекат узима 

1 Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која из основаног страха да ће бити прогоњена због 
своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила је 
своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. 
проширен и на оснобе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и зато одлучиле или биле 
принуђене да напусте своју државу. (http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee ) 
2 Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су остале у границама своје државе. 
Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове могу бити раличити: рат, насиље, угрожавање људских 
права, политички прогон или природне катастрофе (земљотрес, поплава и сл.) Зато што се налазе у границама своје земље, 
могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их за разлику од избеглица, не штити Специјалне конвенција 
УН, и даље их штите национални закони, међународно хуманитарно право и међународни правни акти у области људских 
права. (http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person ) 
3Према Споразуму о радмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не испуњава важеће услове за улазак, 
боравак или настањење на територији државе чланиве ЕУ, уколико је доказано или ако је могуће на основу поднетих прима  
facie доказа веродостјно претпоставити да је то лице држављанин Србије 
 
 

                                                           

http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee
http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person
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у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном нивоу, а нарочито оне који су у домену социјалне, 
економске и стамбене политике. Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја 
избеглих, интерно расељених лица и повратника овде се третира као део ширег механизма смањења 
сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група. 
Локални план акције за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника доноси се за период од 2016 – 2019. 
године.  

Процес израде локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у 
Општини Кањижа, заснивао се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је: 

• локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне  специфичности; 
• партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване подршке избеглим 

и интерно расељеним у локалној заједници;  
• утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама за унапређење положаја 

избеглих и интерно расељених;  
• прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се тежи; 
• користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената потребних за доношење одлука;  
• подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници. 
 
За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о положају и потребама избеглих и интерно 
расељених лица у Општини Кањижа коришћени је база података општинског повереника, центра за социјални 
рад, резултати интервјуа са потенцијалним корисницима/цама, статистички подаци, подаци Комесаријата за 
избеглице Републике Србије. У изради акционог плана за решавање проблема повратника, коришћени су 
подаци прикупљени кроз анкету коју је спровео Комесаријат за избеглице у оквиру пројекта СДЦ, као и подаци 
ИОМ-а.  
 
Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог планирања  
 
У циљу израде локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у 
Општини Кањижа, формирана је радна група коју су чинили представници/це: локалне самоправе као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа, институције система које се на локалном нивоу баве питањима 
социјално угроженим лицима и Комесаријата за избеглице Републике Србије. 
 
 

Чланови општинске радне групе 
Име и презиме Организација Функција 

 
Душица Берлековић Комесаријат Р.С. Окружни кординатор 
Миодраг Ђаковић повереник за избеглице Координатор општине Кањижа 
Тимеа Барат Кљајић Центар за социјални рад Кањижа директор Центра за соц.рад 
Моника Ческо Црвени крст Кањижа секретар Црвеног крста 
Ласло Чикош Општинско веће општине Кањижа члан ОВ за подручје соц. заштите 
Марко Ждеро Општинско веће општине Кањижа  члан ОВ за подручје комуналне 

делатности и инфраструктура 
Роберт Фејстамер председник општине Кањижа председник  Савета 

 
Улога Општинске радне групе била је да:  

• креира планове за решавање проблема избеглих и ИРЛ лица да ефикасно и на одржив начин задовоље 
своје потребе као и дефинисање правца будућег развоја; 

• унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од стране ИОМ-а; 
• обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему подршке 

избеглим и интерно расељеним;  
• размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;  
• примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;   
• дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и републичким 

актерима;   
• планира праћење и оцењивање успешности примене локалног акционог плана; 
• ради на писању завршног документа.  
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САВЕТ ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА 
 
Општина Кањижа је 28.7.2016. године образовала Савет за миграције и трајна решења чији су чланови: 
 
1. Роберт Фејстамер, председник општине 
2. Ласло Чикош, члан Општинског већа општине Кањижа 
3. Тимеа Барат Кљајић, директор Центра за социјални рад Кањижа  
4. Моника Ческо, секретар Црвеног крста Кањижа 
5. Марко Ждеро, члан Општинског већа општине Кањижа 
6. Миодраг Ђаковић, повереник за избеглице. 
На изради овог документа у консултативном процесу највећи допринос поверенику дали су потенцијални 
корисници будућих програма и пројеката. 
 
Захваљујемо и осталим актерима укљученим у прикупљању података значајних за  ЛАП: Центру за социјални 
рад Кањижа,  Посебну захвалност изражавамо Комесаријату за избеглице Републике Србије и пројектном тиму 
ИОМ у делу стручне подршку на изради ЛАП. 

 
САЖЕТАК - РЕЗИМЕ  

 
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у Опшрини Кањижа (2016-
2019) је докуменат који изражава дугорочна опредељања локалне самоуправе да побољша услове живота и 
могућности за интеграцију избеглих и интерно расељених у локалну заједницу. Овај план је заснован на 
свеобухватној анализи ситуације релевантне за унапређења положаја избеглих и интерно расељених.Акциони 
План је усмерен ка свим особама у Општини Кањижа које су биле изложене присилним миграцијама и 
егзистенцијалним потешкоћама.  
 
Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и ИРЛ дефинисана су два општа циља која је 
реално могуће остварити у периоду од 2016-2019 године и то је  
            

ОЦ1-Побољшани социјално-материјални услови за интеграцију избеглих и интерно расељених у руралним 
срединама кроз локалне и државне програме за трајно решавање стамбеног питања откупом и адаптацијама 
кућа у руралним срединама. 

 

ОЦ2-Побољшање животног стандрада и егзистенцијалних услова за интеграцију избеглих и ИРЛ кроз 
локалне програме за повећање запошљавања и стварања услова за њихово економско осамостаљивање и 
укључивање у друштвени живот Општине Кањижа.  
У оквиру наведених општих циљева, овим акционим планом утврдјују се следећи оперативни задатаци :  
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ-СЦ1 

• СЦ1а. У периоду  2016-2019 год.стамбено збринути 6 породица откупом 6 сеоских кућа у руралним 
срединама.  

• СЦ1б. У периоду 2016-2019год. обезбедити подршку у грађевинском матаријалу за 6 породица избеглих 
и ИРЛ ,за завршавање започетих стамбених објеката или поправку постојећих стамбених објеката 
(сарадњи са КИРС-ом). 

• СЦ1ц  У периоду 2016-2019.год. обезбедити  материјал за  адаптацију старих породичних кућа за 
најмање  3 породице. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ-СЦ2 
• СЦ2а  У периоду  2016 -2019 год. подстицати самозапошљавање средствима Локалног фонда за 

покретање малог породичног бизниса (у сарадњи са МСП и Фондом за развој АПВ).  
• СЦ2б  До краја 2017год. обезбедити  најмање по 5 ,,пакета“ годишње за отпочињање самосталног 

породичног малог бизниса за избегле и ИРЛ   
Процењује се да ће за реализацију Локалног плана у периоду 2016-2019. год. бити потребно да се издвоји око 
50.000 еура а из локалног буџета на бази учешћа од 10% 5.000 еура. 
Локални план, као свој саставни део има планиране аражмане за имплементацију који обухватају  локалне 
структуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. 
Структуру за управљање процесом примене ЛПА, након његовог усвајања, представљаће Савет за 
управљање  миграцијама и трајна решења,ова савет ће, као део свог будућег рада, направити План управљања 
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применом Локалног плана.  
Оперативну структуру за примену овог Локалног акционог плана чиниће институције, организације и тимови 
формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу Локалног плана. У складу са 
ЛПА, биће реализована подела улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници-
партнерима у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити 
одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду који ће бити полазна 
основа за праћење и оцјењивање успешности рада као и информисање јавности. 

 
 

ПОГЛАВЉЕ 1:  ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ КАЊИЖА 

1.1 Општина Кањижа  

Општина Кањижа је општина Северно-банатског округа, погранична општина поред државне границе са 
Мађарском. Граничи се са градом Суботица и општинама: Сента, Чока и Нови Кнежевац.  

Погодност положаја се огледа у томе што кроз општину пролази ауто  пут  који води ка Мађарској и према 
Новом Саду и Београду. Сва насељена места у општини, а има их 13 повезана су са асфалтним путем. Кањижа 
има аутобуску станицу у насељеном месту Кањижа. Железничка пруга Кањижа-Хоргош-Суботица је у 
употреби за локалне потребе. Речни саобраћај се одвија реком Тисом.  

1.2 Величина општине Кањижа 

Општина Кањижа обухвата површину од 399км², на којој живи 24.995 становника.  Просечна густина 
насељености износи 62,6ст/км², што је  испод војвођанског просека од 94 ст/км². Према попису из 2002. године 
у Кањижи је живело 27.510 становника, а десетак година касније према попису из 2011. године број становника 
је смањен на 24.995, што значи да се укупно становништво општине Кањижа умањило за 7,2%, односно за 2515 
особа4.   

1.3 Насељена места општине Кањижа 

Како Кањижа  има повољан географски положај 1960. године постаје седиште општине за тринаест насељених 
места. У састав општине Кањижа, поред насељеног места Кањижа улазе и насељена места: Адорјан, Велебит, 
Долине, Зимоњић, Мале Пијаце, Мали Песак, Мартонош, Ново Село, Ором, Тотово Село, Трешњевац и 
Хоргош.  

1.4  Природно-географске карактеристике   

Атар Кањиже се налази једним делом уз обалу реке Тисе на надморској висини од 81 m други део на телечкој 
висоравни од 106 m надморске висине. Ова разлика је од великог значаја за формирање насеља.   

Клима у општини је панонско степско-континентална са топлим летима и хладним зимама, са знатним 
температурним амплитудама. Просечна годишња температура у општини је 11,2ºЦ. Најучесталији ветар jе 
северозападни и северни са просечном годишњом висином падавина само од 540-560mm.  

Општина је богата водама које се јављају у виду  површинских вода. Река Тиса, канал тиса – Палић са 
акумулационим језером Велебит (100 ha), рибњак  „Капетански рит“ (600 ha) и међународни канал „Кереш“. На 
територији Кањижe заступљена су следећа земљишта: чернозем, ливадска црница, ритске црнице; док се на 
мањим површинама јављају слатине (заслањена земљишта). 

Дужина путева у општини је 140 km. Пољопривредне површине захватају 35.219ha (што је 1,4ha/ст, а шуме 
433ha). Број запослених становника је 4.527 (податак из 2015.) 

 

1.5 Правни оквир општине Кањижа  

Правни оквир којим се дефинишу надлежности, органи, као и друга питања од значаја за јединицу локалне 
самоуправе чини Закон о локалној самоуправи и статут општине.  
 
Органи општине су: скупштина општине, председник општине, општинско веће и општинска управа. 
Скупштина општине је највиши орган власти, која врши основне функције локалне власти и има 29 одборника. 
Општинско веће је извршни орган општине, чине га председник општине и заменик председника општине по 
функцији и 7 чланова. Општинско веће је предлагач општих аката које доноси скупштина и стара се о њиховом 
извршавању, врши надзор над радом општинске управе,  стара се вршењу поверених надлежности из оквира 

4 Прелиминарни подаци РЗС, http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf, стр. 16 
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права и дужности Републике и АП. Председник општине  представља и заступа општину, наредбодавац је за 
извршење буџета.  
 
Повереник за избеглице је запосен у оппштинској управи и има звање вишег референта. 
 
ПОГЛАВЉЕ 2: ПОДАЦИ О ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ  ЛИЦИМА У ОПШТИНИ 
КАЊИЖА 
 

Од почетка кризе и ратних сукоба у бившој СФРЈ у општину Кањижа је стигао мањи број избеглица у 
односу на број становника општине. На првом попису 1996. године пописано је укупно 702 избеглих лица, 
највише из Хрватске и Босне и Херцеговине.  
 
Табела 1: порекло избеглица досељених у општину Кањижа  
 

Полазиште избеглица број % 
Република Хрватска  72 75 
Република БиХ 25 25 

 
На попису 2001. године у евиденцији повереника за избеглице регистровано је највише лица и то: са 
избегличким статусом 3 лица са избегличком легтимацијом, није било лица са статусом прогнаног лица. 
Укупан број избеглих и прогнаних лица је био 3. На последњем попису извршеном 2004/2005. године потврђен 
је статус за 2 избегла лица. Према подацима Комесаријата за избеглице5, на дан 1. мај 2012. године, у Кањижи 
су регистрована 2 избегла лица.  
Према истим подацима, укупан број интерно расељених лица на територији општине Кањижа према подацима 
из 2012. године је 16.  
 
Друштвена интеграција: Избегла лица нису посебно организована и због тога је њихова интеграција отежана. 
Додатни фактор је разлика у друштвеним обрасцима између њихових матица и новог простора, али и због 
неравноправности у остварењу грађанских права. Пасивност избгелица и ИРЛ у локалној заједници, у односу 
на сопствене проблеме утиче и на мању осетљивост локалне заједнице према проблемима и потребама 
избеглица и ИРЛ . 
 

ПОГЛАВЉЕ 3: АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧЦИ 
 
Анализа ситуације у којој се решава питање положаја избеглица, ИРЛ и повратника обухвата четири врсте 
квалитативних анализа: 
 

1. преглед документације о ширем радном окружењу 
2. анализу стања (СWОТ) 
3. анализу заинтересованих страна и 
4. анализу проблема.  

 
1. Преглед документације о радном окружењу обухвата неколико кључних националних стратешких 
докумената релевантних за ову област, актуелни законски оквир који регулише питања избеглих лица у 
Републици Србији, стратешка документа општине Кањижа, као и реализоване и актуелне пројекте и програме 
намењене избеглим и ИРЛ у општини.  
 
Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих, интерно расељених лица и повратника су:
  
• Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002. и ревизија март 

2011. године); 
• Национална стратегија за управљање миграцијама (2009); 
• Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009); 
• Стратегија за смањење сиромаштва (2003); 
• Национална стратегија одрживог развоја (2008); 
• Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006 – 2012; 
• Национална стратегија запошљавања 2011 – 2020; 
• Стратегија регионалног развоја 2007 – 2012; 

5 http://kirs.gov.rs/docs/statistika/statistika%20izb%20i%20ras%20lica%20u%20Srbiji%2020120501.pdf 
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• Стратегија развоја пољопривреде; 
• Стратегија развоја социјалне заштите (2010); 
• Национални план акције за децу (2004). 
• Национална стратегија за младе у републици Србији; 
• Национална стратегија за побољшање положаја жена.  
  
Општина Кањижа је до сада реализовала програме за избеглице у виду помоћи у грађевинском материјалу за 
оне који су почели сопствену градњу или реконструкцију постојеће куће. Највећи број је решио своје стамбене 
потребе у сопственој режији.  
 
Најважнији закључци ове анализе су следећи: 
 
• Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица (2002) дефинише основне 

правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је 
потпуно у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана, али  
недостаје јој актуелизација и ускладјивање са реалним стањем; 

• Национална стратегија за управљање миграцијама (2009) дефинише планско и организовано управљање 
миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих кретања, и спровођење активности које ће 
довести до подстицања регуларних и сузбијања нерегуларних миграција, као и решавање проблема 
избеглица и интерно расељених лица, ефикасни и ефективни прихват и одржива социо-економска 
реинтеграција повратника – грађана Републике Србије по основу споразума о реадмисији.  

• Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009) утврђује приоритетне 
области, као што су: издавање личних докумената, решавање питања смештаја, стварање могућности за 
запошљавање и остваривање других права, као што су право на здравствену заштиту, образовање, 
социјалну и породично-правну заштиту, итд. Одсуство координације и размене информација о 
повратницима представља озбиљну сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије, 
утврђивању њихових потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог укључивања у нову средину.  

• Остале наведене националне стратегије пружају  начелну основу и дају смернице за развијање мера и 
акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица којима се може допринети 
унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја. 

• Локална  документа Општине Кањижа до сада нису експлицитно  бавила питањима од  директног и 
неосредног значаја за избегло-прогнану, ИРЛ или повратничку популацију, мада су они  препознати као 
посебно осетљива друштвена група, али без спецификованог програма. Њихови  проблеми и потребе се не 
посматрају изоловано од потреба осталих угрожених група становништва општине Кањижа; 

• Програми и пројекти за избегле и ИРЛ који су до сада реализовани, као и они који су у току, бавили су се 
решавањем следећих питања: стамбено збрињавање, грантови за почетни бизнис и остале доходовне 
активности. До сада није било пројеката и програма подршке повратницима по основу споразума о 
реадмисији. 
 

2. Анализа стања у локалној заједници извршена је кроз идентификовање досадашних активности и резултата 
у домену подршке избеглицама и ИРЛ и сагледавања  капацитета и слабости, као и могућности и препрека са 
којима се суочава заједница (СWОТ анализа).  
 
 
 

Унутрашње СНАГЕ локалног система Унутрашње СЛАБОСТИ локалног система 
• Генерална политичка воља да се решавају 

ствари 
• Искуство и стручност кадара који ради са 

избеглицама и ИРЛ 
• Искуство у пројектима за избеглице и ИРЛ 
• Искуство сарадње са донаторима и 

међународним програмима  
• Досадашњи реализовани пројекти стамбеног 

збрињавања 
• Добро успостављен систем локалне социјалне 

заштите 

• Недовољно средстава у локалном буџету 
• Низ  нерешених проблема локалног 

становништва  - приоритети 
• Слабо развијен цивилни сектор – невладине 

организације 
• Неорганизованост избеглица и ИРЛ 
• Недовољна медијска покривеност  
• Општа неразвијеност општине Кањижа 

Спољашње МОГУЋНОСТИ  Спољашње ПРЕТЊЕ 
• Постојање државних стратегија  
• Повећана активност државе на овом плану 

• Лоша економска ситуација, незапосленост 
• Спора имплеменатције националних стартегија  
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(стамбено збрињавање, коришћење ЕУ фондова и 
сарадња са међународним фондовима и 
организацијама) 
• Национални програми за запошљавање 
• Међугранична сарадња и пројекти  
• Програм обештећења имовине 
• Порограм откупа кућа 
• Покрајински фонд, Министарство пољопр., 
НИП 
• Статус неразвијене општине  

• Светска економска криза која се одражава и на 
фондове ЕУ 
• Недостатак програма на националном нивоу 
• Лоша информисаност и слабљење интереса 
• Ерозија друштвених вредности- солидарности 

 
Главна снага општине Кањижа је у искуству са партнерским пројектима и заинтересованости локалне 
самоуправе у изградњи социјалне сигурности и заштите. Слабости општине су присуство истих проблема код 
домицилног становништва, неразвијеност општине и недостатак цивилног сектора. Област самоорганизовања 
избеглица и ИРЛ је такође недовољно развијена. Спољашње могућности су повећана активност државе на овом 
плану уз помоћ државних и покрајинских фондова. Основна препрека је општа незапосленост, као и ерозија 
друштвене вредности. 
 
3. Анализом заинтересованих страна идентификоване су кључне заинтересоване стране за унапређење 
положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Кањижа које су диференциране на крајње 
кориснике/це ЛАП-а (различите групе избеглих, ИРЛ и повратника) и кључне партнере локалној самоуправи у 
развијању и примени мера и програма. 
 
Крајњи корисници/це локалног акционог плана као крајњи корисници услуга су радно способна избегла, ИРЛ и 
повратници која немају одговарајућу квалификацију за потребе привреде, и лица која немају потребна лична 
документа.  Кључни партнери Општини Кањижа који су на различите начине одговорни и/или  укључене  у 
активности везане за положај избеглица, ИРЛ и повратника су: 

  
1 Повереништво Комесаријата за избеглице ради на решавању статусних питања и препознавању 

свеобухватне проблематике избеглица, ИРЛ и повратника; 
2 Општинска управа обезбеђује основну документацију, а у складу са својим овлашћењима и 

надлежностима (Извод из МК рођених); 
3 Центар за социјални рад је кадровски и стручно добро опремљена институција социјалне заштите и за 

избеглице, ИРЛ и повратнике и пружа помоћ у приступању правима из области социјалне  заштите, а у 
складу са Законом о социјалној заштити; 

4 Црвени крст спроводи програме хуманитарне помоћи угроженима; 
5 Национална служба за запошљавање – филијала Кањижа у оквиру својих редовних делатности 

евидентира и пружа помоћ у запошљавању избеглих, ИРЛ и повратника; 
6 Јавне службе које се у решавању проблема избеглица, ИРЛ и повратника укључују у складу са 

потребама и својим надлежностима.  
 

Локални актери своје активности спроводе у сарадњи са:  
• Комесаријатом за избеглице, који даје упутства и смернице за рад повереника за избеглице, а која се 

односе на статусна питања, питања смештаја и приступа свим основним правима; 
• УНХЦР-ом у делу који се односи на интегративне програме становања, а које УНХЦР спроводи са 

својим партнерима; 
• Српски демократски форум, организацијом која већ неколико година спроводи пројекат прибављања 

докумената као и пружања правне помоћи за избега и прогнана лица; 
• ХЦИТ – правна помоћ; 
• ИНТЕРСОС-ом као реализатором пројекта трајне интеграције, кроз доделу грантова у грађевинском 

материјалу за избеглице и откупом сеоских домаћинства; 
• Носиоци хуманитарних и развојних програма УНХЦР-ом и ИОМ-ом 

 
4. Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих, интерно расељених лица и повратника у 
општини Кањижа следећи: 
 

• Приступ личним документима, решавање статуса и личних докумената у РС: мањи број избеглих и 
интерно расељених лица основни проблем чини остваривање права на лична документа (држављанство 
и пребивалиште) у РС, због административних и финансијских потешкоћа  у прибављању докумената 
потребних за подношење захтева за пријем у држављанство и након тога  за издавање личне карте. 
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Велики део избегличке популације је управо због овога искључен из система социјалне заштите РС  
(право на материјално обезбеђење породице, туђа нега и помоћ, дечији додатак, родитељски додатак и 
др).  

• Стамбено збрињавање и друштвена интеграција: стамбени статус избеглих, расељених лица и 
повратника је индикатор  на основу кога се може оценити неравноправан положај ових лица у односу 
на домицилно становништво. Велики део избегличке популације је решило стамбено питање 
сопственим средствима, изградили  куће. Већи део породица је решио стамбени проблем куповином 
сеоских имања. И поред ових добрих резултата, још увек је становање кључни езистенцијални проблем 
. 

• Приступ здаственој и социјалној заштити: према Закону о здравственој заштити, избегла и расељена 
лица и повратници имају потпуно иста права као и домицилно становништво.                                                                                                                                      

• Образовање деце и одраслих: право на образовање се у пракси остварује у потпуности. Сва деца 
избеглих лица су укључена у образовни систем на свим нивоима школовања. Потешкоће се јављају код 
родитеља који немају новца да финансирају школовање или путовање, тј. куповину ђачких месечних 
карти јер Општина Кањижа има једну средњу школу и сва деца у средњу школу путују у Кањижу. 

• незапосленост: Избеглице и ИРЛ у локалној заједници нису били обухваћени до сада ни једним 
пројектом Националне службе за запошљавање за  преквалификацију или самозапошљавање. 
Незапосленост је присутна  међу избегличком, расељеничком и  популацијом. Због  ниског степена 
образовања и неквалификованости, примарно међу расељеним лицима са Косова и Метохије, али и 
међу избеглицама и повратницима, овој популацији је веома тешко да нађе стално запослење, па се 
великим делом она  издржавају радећи слабо плаћене и нередовне сезонске послове или послове „на 
црно“. Део ове популације такође има административних потешкоћа у прибављању доказа о стеченој 
квалификацији у матичним земљама (или у ЕУ), као и доказа о оствареном радном стажу или праву на 
пензију. Све ово доводи до израженог сиромаштва међу великим делом избеглих, расељених лица и 
повратника. 

 
Полазећи од целовите слике проблема избеглица, ИРЛ и повратника, идентификују се следеће карактеристике 
њиховог положаја: 
• Недовољни и неодговарајући социјално материјални подстицаји за интеграцију избеглих и ИРЛ  
• Неодговарајућа подршка старим избеглим и ИРЛ без породичне бриге млађих чланова, 
• Висок степен сиромаштва међу избеглицама, ИРЛ и повратницима, 
• Нерешено питање одговарајућег стамбеног смештаја избеглих, ИРЛ и повратника, 
• Слаба интегрисаност деце избеглица и ИРЛ, 
• Висок проценат незапослених избеглица, ИРЛ и повратника у локалној заједници 
• ИРЛ не поседују потребну личну документацију, услед измештених или уништених матичних књига, 

непостојеће системске сарадње са надлежним институцијама, као и великог броја непријављене 
новорођене деце.  

 
На основу идентификованих проблема, утврђују се могући правци за  њихово превазилажење: 
1. Израда социјалне карте: потребна је теренска активност на детаљном истраживању социјалних потреба 

како би се добила реална слика индивидуланог стања и избегао колективан приступ  што омогућује 
реалнију расподелу ресурса; 

2. Проширење активности центра за социјални рад и формирање мултисекторског тима за ефикаснији 
приступ и помоћ избеглицама, ИРЛ и повратницима. Улога центра са стручним капацитетима које 
поседује може значајније допринети целовитом задовољењу потреба избеглица, ИРЛ и повратника; 

3. Формирање пројектног тима – групе за израду пројеката и контакта са међународним    организацијама  
која могу бити значајна подршка локалној самоуправи у решавању питања која су критична за избеглице, 
ИРЛ и повратнике, али и за локално становништво; 

4. Стручно образовање и обука – проблем запошљавања избеглица, ИРЛ и повратника не може се решити без 
поправљања  њихове образовне структуре.  Могуће обуке треба да су повезане са локалним потребама 
привреде. Идеално је да приватни сектор буде укључен у дизајнирање курсева како би се задовољиле 
потребе локалних компанија Општина ће се побринути да се обука изводи на најефективнији могучи начин, 
комбиновањем теоретских и практичних делова; 

5. Уклањање препрека запошљавању – спроводи се кроз подизање свести међу послодавцима о 
предностима запошљавања одређених друштвених угрожених група. Пројекти се такође односе на 
обезбеђивање одређених објеката или земљишта незапосленима за радно ангажовање – пројекти који ће 
гарантовати привремено запошљавање незапослених кроз    стицање радног искуства и програма јавних 
радова. Њихов професионални развој биће кључни део тих пројеката. Овакве пројекте треба првенствено 
спроводити за младе људе који никада нису радили или за оне који треба да науче нове вештине како би се 
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поново запослили. Истовремено, треба обезбедити прихват и збрињавање ових лица, као неопходну помоћ 
за успешну интерграцију и  укључивање у локалну заједницу; 

6. Информисање и саветовање – покрива низ пројеката који или помажу људима да се поново запосле или 
онима којима прети незапосленост да пронађу алтернативни посао. Такви пројекти обухватиће оснивање 
установа за тражење посла, пословних клубова, обуку на тему техника интервјуа или припрему планова за 
повратак на посао. 

 
Закључци и препоруке: Општина Кањижа са својим изразито неповољном демографском структуром, 
присуством избеглица, ИРЛ и повратника на својој територији може поправити тренутне неповољне 
демографске трендове, стварајући услове кроз своју популациону политику, решавајући проблеме ових лица 
која живе на територији општине и тако привлачити избегле и расељене из других средина. Сви аспекти 
проблема радне снаге у дужем периоду могу представљати ограничење уравнотеженог руралног  развоју овог 
краја. У овом контексту треба посматрати  и питање радног ангажовања избеглица  и ИРЛ. 

• Старосна и радна структура становника на селима је врло неповољна. С друге стране села поседују 
материјалне ресурсе за живот и развој и у том контексту треба развијати мере за трајну интеграцију 
избеглица, ИРЛ и повратника у руралним подручјима општине Кањижа. Овакав приступ је још важнији 
ако се узме у обзир смањење броја становништва за 7,2% у последњих десетак година. Општина 
Кањижа зато треба својим локалним политикама да позитивно утиче на демографску ситуацију и тиме 
унапреди локалну популациону политику; 

• Све групе становника општине имају потешкоће при запошљавању. Овај проблем погађа и домицилно 
становништво, али је много израженији код избегличке, расељеничке и повратничке популације. 
Делимично решење су преквалификације за оне који су опредељени за самозапошљавање уз помоћ 
локалне самоуправе; 

• Решавање стамбеног питања избеглица, ИРЛ и повратника је и даље кључно. За решавање овог питања 
постоји више начина:  откуп старих сеоских кућа са окућницом и обезбеђивање средстава за њихову 
адаптацију, чиме би се подмладила и оживела сеоска средина; посредовање локалне самоуправе, 
центра за социјални рад у обезбеђивању стамбеног простора за ова лица, путем посредовања у 
склапању уговора о доживотном издржавању, чиме би се растеретили геронтолошки центри и изашло 
би се у сусрет потребама старих лица да остану да живе у својим кућама. 

 
ПОГЛАВЉЕ 4: ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ 

 
Критеријуми локалног акционог плана за избор приоритетних група међу избеглим, ИРЛ и повратницима су:  

• материјални и здравствени статус породица, односно степен угрожености, 
• бројност породице као приоритет, 
• видљивост/недивљивост циљне групе и њеног проблема, 
• ресурси локалне заједнице којима располаже и овлашћења која има, 
• активан приступ, односно спремност корисничке групе на активизам и самоорганизовање, 
• избеглице које немају решено стамбено питање  
• избеглице и ИРЛ који имају тешкоће правне природе (нпр. нерешено питање личних докумената за ИР)  

и недовољан приступ информацијама  
   

На основу критеријума који су  се пре свега базирали на тежини и раширености проблема са којима се 
суочавају грађани и грађанке из избегличке, ИРЛ и повратничке популације, овај акциони план ће примарно 
бити усмерен на следеће групе:  

• стари који нису остварили права из радног односа и немају лична примања, 
• једнородитељске породице, 
• особе без имовине и прихода, 
• породице са децом са сметњама у развоју, 
• многочлане породице без прихода,  
• Избегли, ИРЛ и повратници који живе у руралним условима  
• Избегли, ИРЛ и повратници – жртве насиља  

У свим  наведеним корисничким групама жене се третирају као посебан приоритет. 
 

ПОГЛАВЉЕ 5: ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЛАПА 
 
Локалним акционим планом за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника дефинисан је општи циљ који 
је реално могуће остварити у периоду од 2016 – 2019. године и то путем систематских и одрживих програма у 
општини Кањижа. Полазећи од анализе стања, локалних ресурса и капацитета, као и од потреба унапређење 
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свеобухватног положаја избеглих, ИРЛ и повратника у општини Кањижа, а у складу са националним 
стратешким опредељењима, дефинисан је општи циљ: 
 
Општи циљ: Побољшани социјално-материјални услови за интеграцију избеглих и интерно расељених као и 
реинтеграцију повратника (укључујући и оне у руралним срединама) кроз програме за трајно решавање 
стамбеног питања и повећање запошљавања и стварања услова за економско осамостаљивање и укључивање у 
друштвени живот општине Кањижа. 
Из овако постављеног општег циља формулисани су специфични циљеви који су релевантни за остваривање 
општег циља у периоду 2016– 019. год. и то:  
 
Специфичан циљ 1: У периоду 2016–2019. год. стамбено збринути најугроженије породице избеглих, ИРЛ и 
повратника откупом 3 куће у руралним срединама;  
 
Специфичан циљ 2: У периоду 2016–2019 год. стамбено збринути најмање 5 породица избеглих, ИРЛ и 
повратника обезбеђивањем подршке у грађевинском матаријалу за завршавање започетих стамбених објеката 
или адаптацију постојећих неусловних објеката у сарадњи са КИРС-ом; 
 
Специфичан циљ 3: У периоду 2016–2019. год. стамбено збринути најмање 5 породица избеглих, ИРЛ и 
повратника обезбеђивањем подршке у грађевинском матаријалу за завршавање започетих стамбених објеката 
или адаптацију постојећих неусловних објеката у сарадњи са Фондом за пружање помоћи избеглим, прогнаним 
и расељеним лицима; 
 
Специфичан циљ 4: У периоду 2016–2019. год. економски оснажити породице избеглих, ИРЛ и повратника 
средствима за самозапошљавање кроз локални фонд за покретање малог породичног бизниса у сарадњи са 
МСП и Фондом за развој АПВ;  
 
Специфичан циљ 5: У периоду 2016–2019. год. економски оснажити  породице избеглих, ИРЛ и повратника 
доделом пакета за доходовне активности за отпочињање самосталног породичног малог бизниса. 
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ПОГЛАВЉЕ 6. АКТИВНОСТИ – ЗАДАЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛПА  
 

ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА  ЗА ПЕРИОД 2016-2019. ГОД. 
 

Специфични циљ СЦ1а: У периоду од почетка 2016. до краја 2019. год. стамбено збринути  3 избегличке и ИРЛ породице откупом 3 куће у руралним 
срединама.  

Активност Период 
реализације 

(од – до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и)  
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    буџет ЛС остали 
извори 

  

Идентификовање 
најугроженијих  
породица- 

прва половина 
2016. 

идентификовано 
најмање 3 
породице 

број 
идентификованих 
породица 

постојећи 
људски 
ресурси 

 повереник месне заједнице 
 

Идентификовање 
расположивих кућа-
сеоских домаћинстава 

Прва половина 
2016. 

идентификовано 
најмање 3 
слободних кућа 

број 
идентификованих 

постојећи 
људски 
ресурси 

 повереник месне заједнице 
 

Прављење финансијске 
конструкције и плана 
прикупљања средстава 
за откуп кућа 

3. квартал 
2016. 

направљен план и 
отпочети контакти 
са донаторима 

број и 
заинтересованост 
донатора 

 
постојећи 
људски 
ресурси 

  
повереник 
 

 

Идентификовани 
донатори-обезбедјена 
финансијска средства  
за 5 породица 

3. квартал 
2016. 

обезбеђена 
средства за откуп 3 
куће 

износ обезбеђених 
средстава  

-  ЛС и повереник идентификовани 
донатор, КИРС 

Реализација куповине 
кућа 

4. квартал 
2016. 

купљене 3 сеоске 
куће за 3 
најугроженије 
породице 

број купљених 
кућа  

2.700 ЕУР 24.300 ЕУР ЛС и повереник донатор, 
корисници 
 

Усељавање  породица 4. квартал 2016 3 породице 
усељено у куће 

број стамбено 
збринутих 
породица 

450 ЕУР 
за почетну 
помоћ 

4050 ЕУР  повереник ЦК, породице, ЛС 
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Специфични циљ СЦ1 б: У периоду  од 2016-2019. год. обезбедити подршку у грађевинском матаријалу за 5 породица избеглих и ИРЛ за завршавање 
започетих стамбених објеката или поправку постојећих старих у сарадњи са КИРС-ом 
 

Активност Период 
реализације 

(од – до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и)  
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    буџет ЛС остали извори   
Идентификовати 
породице које имају 
потребу за подршком  

1. квартал 
2016. 

идентификоване све 
породице које имају 
потребу за 
подршком у грађ. 
материјалу 

 
број 
идентификованих 
породица 

постојећи 
људски 
ресурси 

 повереник МЗ, ЦК 
 

 
Обезбедити средства- 
подршку за програм 

1. кваратал 
2016. 

обезбеђена подршка 
за најмање  
3 породице у 2016. 

број породица за које 
је обезбеђена 
подршка 

1.300 ЕУР 12.700 ЕУР повереник   
КИРС 

Израда критеријума 
за одабир 
приоритених 
породица 
 

1. квартал 
2016. 

направљени 
критеријуми 

квалитет 
критеријума 

постојећи 
људски 
ресурси 

 Савет за 
миграције/радна 
група 

ЦК,, Кирс 

Одабрати приоритене 
поодице 

2. квартал 
2016. 

одабрано 6 
породице 

број породица   Савет за 
миграције/радна 
група 

 

Реализација помоћи – 
први круг  
 

2. квартал 
2016. 

подељена помоћ   КИРС повереник  

Исти круг 
активности ће се 
организовати и у 
2017.                               
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Специфични циљ СЦ1 ц У периоду од  2016-2019.године  у сарадњи са Покрајинским фондом за збрињавање, обезбедити  доградњу новозапочетих кућа и 
адаптацију старих породичних кућа  за најмање 3 породица избеглих и ИРЛ. 

Активност Период 
реализације 

(од – до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и) Потребни ресурси Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    буџет ЛС остали извори   
Идентификовати 
породице које имају 
потребу за подршком  

1. квартал 
2017. 

идентификоване све 
породице које имају 
потребу за 
подршком у 
грађев.материјалу 

број 
идентификованих 
породица 

постојећи 
људски 
ресурси 

 повереник МЗ 
 

 
Обезбедити средства 
- подршку за програм 

2. кваратал 
2017. 

обезбеђена подршка 
за најмање  
3 породице у 2017. 

број породица за које 
је обезбедјена 
подршка 

 Покрајински 
фонд 

повереник  Покрајински 
фонд 
 

Израда критеријума 
за одабир 
приоритених 
породица 
 

3. квартал 
2017. 

направљени 
критеријуми 

квалитет 
критеријума 

постојећи 
људски 
ресурси 

 Савет за 
миграције/радна 
група 

ЦК, ФОНД 

Одабрати приоритене 
поодице 

3. квартал 
2017. 

одабрано 3 
породице 

број породица   Савет за 
миграције/радна 
група 

 

Реализација помоћи – 
први круг  
 

4. квартал 
2017. 

подељена помоћ   Покрајински 
фонд 

повереник Покрајински 
секретаријат 

Исти круг 
активности ће се 
организовати и у 
2018 
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Специфични циљ СЦ2а: У периоду од почетка 2016. до краја 2019. год. подстицати самозапошљавање средствима Локалног фонда за покретање малог 
породичног бизниса у сарадњи са МСП и фондом за развој АПВ 

Активност Период 
реализације 

(од – до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и)  
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    буџет ЛС остали извори   
Испитати  
заинтересованост  
медју збеглица и 
ИРЛ 

2. квартал 
2017. 

идентификовано 
најмање 5 породица 

број 
заинтересованих 
породица 

Постојећи 
људски 
ресурси 

 ОУ Кањижа НСЗ, 
повереник 
 

 
Истражити локане 
потребе и потребе 
тржишта 

3. квартал 
2017. 

идентификоване 
области за 
породични бизнис 

   ОУ Кањижа Фонд за развој 
ПВ 
повереник 

 
Напраити план 
целовите подршке 
породицама који се 
одлуче за 
самозапошљавање- 
индивидулано 

4. квартал 
2017. 

нНаправљен 
индивидуални план 
подршке за сваку 
породицу 

број и квалитетет 
планова 

  ОУ Кањижа повереник, 
НСЗ 

Организовати 
едукације и 
консулатације  за  
носиоце породичног 
бизниса 

1. квартал 
2018. 

организована 
едукација  и 
консулатације 

број семинара и 
консултација, 
задовољство 
корисника 

Фонд за 
развој 

 ОУ Кањижа повереник 

Реализовати први 
круг подршке  

2. квартал 
2018. 

гарантове добиле 
три породице 

број породица 
износ гранта 

Фонд за 
развој 

 Локални фонд за 
развој 
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Специфични циљ СЦ2 б: У периоду од почетка 2016. до краја 2019. год. обезбедити за избегле и ИР породице по 5 ,,пакета“ годишње за отпочињање 
самосталног породичног малог бизниса 

Активност Период 
реализације 

(од – до) 

Очекивани 
резултат 

Индикатор(и)  
Потребни ресурси 

Носилац 
активности 

Партнер/и у 
реализацији 

    буџет ЛС остали извори   
Идентификовати 
интересе, потребе и 
могућности породица 
за овим видом 
помоћи 

 
1.  квартал 
2018. 

постоји јасна слика 
о интересима, 
потребам и 
могућности 
породица за овим 
видом помоћи  

број породица које 
су спремне за овакав 
вид подршке 

постојећи 
људски 
ресурси 

 повереник   
КИРС 

 
Обезбедјивање 
донаторских 
средстава- пакети 

2. кваратал 
2018. 

обезбеђено 
минимално 5 пакета  

број пакета  донатор  
КИРС 

повереник, КИРС  
 

 
Израда критеријума 
за избор 
приоритетних 
породица 

2. кваратал 
2018. 

направљени 
критеријум 

квалитет кртеријума   Савет за миграције КИРС , 
поверник 

Одабир поридица  3. кварал 
2018. 

одабрано 5 
породица 

број одабраних 
породица 

  Савет за миграције КИРС, 
повереник 

Обука  корисника 
помоћи 

4. квартал 
2018. 

обављена обука за 5 
породица 

обим и квалитет 
обуке 

   
повереник 

КИРС 

Реализација помоћи 4. квартал 
2018. 

подељени пакети за 
5 породица 

број пакета помоћи  КИРС, донатор повереник КИРС, 
донатор 

Напомена: исти 
циклус ће се 
поновити у 2019. 
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ПОГЛАВЉЕ 7:  РЕСУРСИ/БУЏЕТ 
 

Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне 
самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог 
Локалног плана, као и из других доступних извора. Потенцијални донатори  и фондови на које ће се 
реализација ЛПА ослањати су ИОМ,УНХЦР,АСБ;УСАИД, Покрајински фонд за избеглице, Фонд за развој АП 
и други доступни извори. 
 
Поступајући у склади са донетим националним стратегијама очекује се финансијска подршка ресорних 
министарстава у реализацији активности ЛПА. 
 
Процена цене коштања ЛПА ће се радити за сваку годину посебно, односно за сваки од специфичних задатака 
који су идентификовани. 
 
У приступу реализацији овог ЛПА, полазиће се од идентификовања  и коришћења свих већ постојећих ресурса 
у локланој заједници (људских и материјалних), а инсистираће се на већој самоорганизованости и учешћу  
министарстава у реализацији активности ЛПА. 
 

ПОГЛАВЉЕ 8: АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ 
 

Аранжмани за примену ЛПА у општини Кањижа обухватају  локалне структуре и различите мере и 
процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру  локалних структура, разликују се:  

1) Структуре за управљање процесом примене ЛПА и  

2) Структуре које су оперативне и  примењују ЛПА 
 
Структуру за управљање процесом примене ЛПА након његовог усвајања, представља Савет за управљање 
миграцијама и трајна решења. Савет ће као део свог будућег рада, израдити План управљања о примени ЛПА.   
Савет као управљачка структура има следеће задатке:  
• у потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене ЛПА;  
• именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат операционализације ЛПА;  
• обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког актера-

учесника у процесу унапређења положаја избеглих и ИРЛ у локалној заједници;  
• одржава контакте са свим учесницима у реализацији ЛПА 
• одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи 
• управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) ЛПА; 
Оперативну структуру за примену овог ЛПА чине институције, организације и тимови формирани у циљу 
непосредне реализације ЛПАи пројеката развијених на основу ЛПА. У складу са ЛПА биће реализована подела 
улога и одговорности међу различитим актерима у локалној заједници-партнерима у реализацији. Сваки актер 
ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу евиденцију и документацију и 
припремати периодичне извештаје о раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање 
успешности рада.  
Оперативна структура за примену ЛПА има следеће задатке и одговорности:  
• реализација ЛПА  
• непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују ЛПА 
• редовно достављање извештаја координатору/ки Савета за управљање миграцијама и трајна решења о свим 

активностима на спровођењу ЛПА;   
• учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака ЛПА;  
• унапређење процеса примене ЛПА у складу са сугестијама и препорукама управљачке структуре.  
Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне комуникације, пратиће успешност 
размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене ЛПА. План 
комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и 
предузимања одговарајућих акција.  
Детаљне годишње планове у наредном периоду припремаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења 
уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Савет ће формирати и одговарајуће радне 
тимове.  
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења евентуалних корективних 
мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).  
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ПОГЛАВЉЕ 9:  ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 
 

Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛПА је да се систематично прикупљају 
подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛПА ради  предлагање евентуалних измена у 
активностима на основу налаза и оцена. 
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се континуирано и 
дугорочно. Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) се врши периодично - једном 
годишње и подноси се извештај  Скупштини општине Кањижа до половине децембра.  
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање  испуњења 
активности - задатака и  специфичних циљева. 
Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене ЛПА ће бити следећи:  
• број нових услуга - локалних мера / програма за избегла и ИРЛ; 
• обухват избеглих и ИРЛ новим услугама и мерама;  
• структура корисника/ца услуга и мера / програма;  
• ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим и ИРЛ у локалној заједници;  
• обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ;  
• структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим и ИРЛ (буџет локалне самоуправе, 

донаторска средства, други извори).  
Процесни индикатори  за праћење и оцењивање успешности примене ЛАП су дефинисани у склопу табеле 
ЛПА 

• број породица стамбено збринутих 
• број закључених уговора о раду  
• број лица која су добила сертификате о преквалификацији 
• број  и врста едукативних радионица и број учесника 
• број  потписаних протокола о сарадњи са одабраним НВО организација  

Методе и  технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се 
стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи  са корисницима (упитници, 
разговори, анкете), извештавање и др.   
Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада 
на примени ЛПА - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е). Тим за М и Е чине представници/це -стручна лица 
из локалних институција и организација које се непосредно или посредно баве питањима избеглих и ИРЛ, као и 
представници/це корисничких група овог ЛПА.  Савет за управљање миграцијама и трајна решења ће својим 
Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације ЛПА 
 
 
 
На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) и 
члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015, 2/2016 и 
18/2016) председник општине Кањижа донео је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 

 
1. 

 На терет раздела 1. главе 1. функције 110, програмске класификације 0602, позиције 105, економске 
класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 
41.300,00 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 
Скупштине општине Кањижа. 
 

2. 
 Средства за месец септембар 2016. године 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:  
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Ред. 
бр. Назив изборне листе 

Бр. 
гласова 
које је 
добила 

изб. листа 

Коеф.  Процена
т 

Месечни 
износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 
ПОБЕЂУЈЕ 1.729 1,0 1.729 16,91% 6.983,83 

2. САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 
ИШТВАН ПАСТОР   3.969 1,0 3.969 38,82% 16.032,66 

3. УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ 
КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 1.989 1,0 1.989 19,46% 8.036,98 

4. МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД 
ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА 1.941 1,0 1.941 18,99% 7.842,87 

5. ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА  397 1,5 595,5 5,82% 2.403,66 
 Укупно: 10.025  10.223,5 100,00% 41.300,00 

 
 

4. 
 Одсек за финансије, буџет и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава 
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  
 

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

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

6. 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кањижа       Председник општине Кањижа 
Председник општине              Роберт Фејстамер с. р. 
Број: 400-295/2016-I/А                                                                                            
Дана: 10.10.2016. год. 
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