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На основу члана 8. Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној
својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015), члана 74. Статута Општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“ бр. 4/2014 – пречишћен текст, и 8/2014) и члана 3. Одлуке о Општинском
већу општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће
општине Кањижа на 123. седници донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа
1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа (у даљем тексту:
Комисија) у саставу:
1) Атила Каса, начелник Одељења за опште послове и друштвене делатности – председник
2) Атила Шафрањ, шеф Службе за инспекцијско-надзорне послове
3) Тибор Домонкош, шеф Одсека за финансије, буџет и локалну пореску администрацију.
Послове секретара Комисије обавља Даниел Нађ Немеди, дипл. правник, стручни сарадник Одсека за
привреду и развој.
2.
Задатак Комисије је да сачини процену оправданости и целисходности, као и испуњености услова за
припрему предлога и доношење аката о располагању грађевинским земљиштем у јавној својини општине
Кањижа.
3.
Комисија се састаје према потреби и динамици рада.
4.
На начин рада Комисије, сходно се примењују одредбе Пословника Скупштине општине Кањижа које
уређују рад сталних радних тела скупштине општине.
5.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за опште послове и
друштвене делатности.
6.
Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-11/2016-I/Ц
Дана:15.01.2016. године
Кањижа

Председник општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 6. Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа напуштених паса и мачака („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015), члана 74. Статута општине Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) и члана 3. Одлуке о Општинском већу
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће
општине Кањижа на 123. седници доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и
висине накнаде штете насталеуслед уједа напуштених животиња
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I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед
уједа напуштених животиња.
II
Комисија из тачке I овог решења има председника и два члана.
Мандат председника и чланова Комисије траје четири године.

III
У Комисију за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа
напуштених животиња (у даљем тексту: Комисија) ИМЕНУЈУ СЕ:
- за председника
Естер Марковић, самостални стр. сарадник Одељења за опште послове и друштвене делатности
- за чланове
Атила Шафрањ, шеф Службе за инспекцијско-надзорне послове
Золтан Варњу, представник ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.

IV
Комисија ће у року од 30 дана од дана достављања захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа напуштених паса и мачака, размотрити поднети захтев, поступајући сагласно одредбама Правилника о
поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса и мачака
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015) и упутити образложен предлог Општинском правобранилаштву
општине Кањижа.
V
Комисија може Општинском правобранилаштву општине Кањижа предложити да:
- прихвати захтев оштећеног за накнаду штете, закључи вансудско поравнање о накнади штете са
оштећеним и определи висину накнаде на име штете, уколико у време настанка штете општина Кањижа није
била осигурана од штете трећих лица;
- прихвати захтев оштећеног за накнаду штете и целокупну документацију достави осигуравачу на
даљи поступак, уколико је у време настанка штете општина Кањижа била осигурана од штете трећих лица;
- одбије захтев;
- одбаци захтев;
- покрене судски поступак против лица, уколико постоји основана сумња да се ради о симулованој
радњи.
На начин рада Комисије, сходно се примењују одредбе Пословника Скупштине општине Кањижа
којима се уређује начин рада сталних радних тела скупштине општине.
VI
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији у висини од 1.000,00 динара.
Обрачун накнаде за рад у Комисији врши се на основу листе присутности на седници Комисије коју
оверава председник Комисије, а исплата се врши дознаком на текући рачун.
Члану Комисије који не присуствује седници Комисије не припада накнада.
Члану Комисије накнађују се трошкови превоза за долазак на седнице Комисије у висини стварних
трошкова превоза у јавном саобраћају.
Накнада из става 1. и 4. ове тачке не припада члану Комисије који је запослен у органима општине.
VII
Послове секретара Комисије обавља Даниел Нађ Немеди, дипл. правник, стручни сарадник Одсека за
привреду и развој.
VIII
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-12/2016-I/Ц
Дана: 15.01.2016. године
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Председник општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и
8/2014), председник општине доноси
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Упутства о поступку и начину
финансирања/суфинансирања пројеката из буџета општине Кањижа
I
Овом Одлуком врше се измене и допуне Упутства о поступку и начину финансирања/суфинансирања
пројеката из буџета општине Кањижа бр. 02-330/2011-I/А од 16. децембра 2011. године (у даљем тексту:
Упутство).
II
У Одељку „ПОСТУПАК И НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НАКНАДНЕ
САГЛАСНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ после тачке 8. додаје се нова тачка и гласи:
„9. Уколико је Општина потписник уговора о реализацији пројекта који се финансира/суфинансира
пројекта из средстава буџета Општинско веће општине Кањижа најкасније у року од 5 дана од дана
потписивања уговора реализацији пројекта доноси решење о координатору пројекта која садржи податке о
пројекту, координатору пројекта, уговору, као и обавезе у погледу праћења реализације пројекта/уговора.“
III
Досадашње тачке 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. и 16. Упутства постају тачке 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. и
17.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 02-179/2015-I/А
Дана: 10.06.2015. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 11. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и члана 7. Правилника о
начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројекатау култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/10), председник општине
Kaњижа расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури у 2016. години
Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа у
2016. години додељују се у висини од 1.400.000 динара.
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Под програмима и пројектима укултури који се финансирају или суфинансирају из буџета општине
подразумевају се програми и пројекти у култури и пројекти уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури, који се односе на:
– организовање културних догађања (програми, концерти, фестивали, такмичења, саветовања, сусрети и
изложбе) значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота општине
– очување и неговање народних обичаја
– учешће на такмичењима и фестивалима
– подстицање аматерског културно-уметничког рада
– издавање књига и часописа
– превод књига
– издавање ЦД-а и аудио визуелних издања.
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у култури имају
следећи субјекти у култури:
– установе културе,
– аматерска културно-уметничка друштва и
– други субјекти у култури као што су: задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници
регистровани за обављање делатности у култури и друга правна лица и субјекти у култури.
Субјекти у култури имају право да поднесу пријаву за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
култури под условом да имају регистровано седиште на територији општине Кањижа.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији за доделу средстава у области културе, на обрасцу „ПРИЈАВА на
конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у култури” (образац бр. 1) који је
доступан на званичној презентацији општине Кањижа.
За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава.
Подносилац пријаве уз образац бр. 1. прилаже:
– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат у култури регистрован;
– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.),
сачињен од стране подносиоца пријаве и
– детаљан опис програма односно пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси
пријава.
Пријаве се подносе у штампаном облику, предајом у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа
или се достављају путем поште на адресу: Кањижа, Главни трг 1, са назнаком „КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КУЛТУРУ“. Рок за доставу пријава је 31. јануар 2016. године.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-16/2016-I/А
Дана: 15. 01. 2016. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2008), у складу са одредбама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 19/2015), а у вези са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.
гласник РС“ бр. 8/12 и 94/13), председник општине Кањижа расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2016. годину

Средства за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2016. годину
додељују се у висини од 8.500.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација у следећим
областима:
1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др)
3. развој локалне заједнице
4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана
5. афирмисања људских и мањинских права
6. програма за образовање
7. програма за омладину
8. програма за стара лица
9. афирмисања демократизације локалне средине
10. развоја цивилног друштва
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама
са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)
12. културне баштине, неговања историјских тековина
13. волонтерства
14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности
16. активности пензионерских организација
17. неформалног образовања
18. афирмисања женских права
19. за развој јавног информисања
20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма
Средства намењена за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2016.
годину додељују се у висини од:
-

1.700.000,00 динара за финансирање пројеката невладиних организација У ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ (организовање манифестација, издавање информационих билтена, сеоски туризам,
едукација и стручно саветовање, маркетинг, прекогранична сарадња, учешће на сајмовима, подстицање
самоорганизовања - задругарство, предузетништво, стари занати, породичне фарме).

Одлуком председника општине бр. 02-5/2016-I/A од дана 13. јануара 2016. године као приоритетне области за
пројекте невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по јавном конкурсу у 2016.
години утврђене су области под редним бр. 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. и 18.
Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) са седиштем у општини Кањижа,
односно оне које имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као општинске,
међуопштинске или републичке организације. Право учешћа на конкурсу имају само онa удружења грађана
која своје циљеве не остварују првенствено у области културе, спорта и инфромисања - медија, и то потврде
достављањем на увид решења о упису у Регистар удружења.
Невладина организација (удружење) може учествовати на конкурсу са највише 2 пројекта, а средства из буџета
општине Кањижа додељују се за финансирање једног пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа, до истека буџетске године, односно до
31.12.2016. године.
Невладина организација (удружење) је дужна да обезбеди средства у висини од 10% вредности пројекта из
других извора.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација се може преузети лично, сваког радног дана између од 8,00 до 12,00 часова, у
Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1., у канцеларији бр. 24., односно са
званичне интернет презентације општине Кањижа (www.kanjiza.rs/конкурси)
Конкурсна документација садржи:

Број: 1.

1.
2.
3.
4.

15.01.2015.

СТРАНА 6. OLDAL

2015. 01.15.

1. szám

образац пријаве
биографију координатора пројекта и кључних сарадника
фотокопију решења о упису организације (удружења) у Регистар
фотокопију оснивачког акта (статута)

Пријаве се достављају путем поште, у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НВО, на адресу Главни трг бр. 1., 24420 Кањижа, или предајом у Услужном
центру Општинске управе општине Кањижа.
Рок за подношење пријаве је 31. јануар 2016. године.
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса
2. остварени резултати НВО претходних година
3. материјална и кадровска опремљеност
4. стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат
5. одрживост пројекта
6. сарадња са локалном заједницом

од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не
одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или еmail-а и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће
оцењивати/бодовати. Конкурсна документација се не враћа.
Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања и на званичној презентацији општине Кањижа.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 875–166 лок. 244 код Пирошке
Дарабан.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-15/2016-I/А
Дана: 15. јануара 2016. године
Кањижа

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

