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На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Кањижа, ВАЛЕНТИНУ КОРОМУ, рођеном
1986. године, раднику, из Кањиже, ул. Уска бр. 4, са изборне листе ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ – ЛАСЛО
БАЛИНТ - MAGYAR REMÉNY MOZGALOM – LÁSZLÓ BÁLINT.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Даниелу Хорвату, изабраном са изборне листе листе ПОКРЕТ МАЂАРСКЕ НАДЕ – ЛАСЛО
БАЛИНТ - MAGYAR REMÉNY MOZGALOM – LÁSZLÓ BÁLINT престао је мандат одборника у
Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је изабран, због престанка пребивалишта на
територији општине Кањижа.
Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Даниела Хорвата, додељује се
Валентину Корому, рођеном 1986. године, раднику из Кањиже, ул. Уска бр. 4, са исте изборне листе. Од
кандидата Валентина Корома је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине
општине Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-5/2016-I/Б дана 27.1.2016. године, а Комисија за мандатноимунитетска питања је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог Уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду у
року од 48 часова од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-52/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон), члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), члана 11, 13. и 29.
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. тачка
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15с Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној дана 19. фебруара 2016. године донела је
ОДЛУКУ
о усвајању Предлога Концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и
приградског (линијског) превоза путника на територији oпштине Кањижа

Члан 1.
Усваја се Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градског и приградског
(линијског) превоза путника на територији општине Кањижа.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градског
и приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа и Мишљење Комисије за јавноприватно партнерство Владе Републике Србије бр. 51/2015 од дана 5.9.2015. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањиже“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-49/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон), члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11), члана 11, 13., 22., 29. и
35. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) члана 47.
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
o објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања
комуналне делатности градског и приградског (линијског) превоза путника
на територији општине Кањижа
Члан 1.
Објављује се Јавни позив, на српском језику, за прикупљање понуда у отвореном поступку за концесију
– поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на
територији општине Кањижа, у „Службеном гласнику Републике Србије”, у дневном листу „Дневник“, на
интернет-страници општине Кањижа и на порталу јавних набавки, са навођењем дана када је јавни позив
објављен у "Службеном гласнику Републике Србије".
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини Јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за концесију –
поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на територији
општине Кањижа.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 2.

19.02.2016.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-47/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др.
закон), члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011), члана 11, 13., 29. и 47 .
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 88/2011) и члана 47. Статута
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) на седници Скупштина
општине Кањижа, одржаној 19. фебруара 2016. године донела је
ОДЛУКУ
o давању сагласности на коначан Нацрт Јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и
приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа
Члан 1.
Даје се сагласност на коначан Нацрт Јавног уговора о поверавању обављања делатности градског и
приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке чини коначан Нацрт Јавног уговора о поверавању обављања делатности
градског и приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-48/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 32. тачка
2) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 2.
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист
општине Кањижа”, бр. 19/2015).

Број: 2.

19.02.2016.
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Члан 2.
У члану 9. Посебан део Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине
Кањижа”, бр. 19/2015), у табеларном приказу планираних издатака буџета по корисницима и врстама издатака:
- у разделу 4. глава 1. функција 620. програмска класификација 1501-П1 речи: „Пројекат: Стварање
услова за побољшање пословања привредних субјеката“ замењују се речима: „Пројекат: Локални
акциони план за запошљавање“;
- у разделу 4. глава 1. функција 620. програмска класификација 1501-П1. позиција 135. економска
класификација 454. у колони „Средства буџета“, број: „6.000.000,00“ замењује се бројем:
„4.920.000,00“;
- у разделу 4. глава 1. функција 130. програмска класификација 0602-П6. позиција 667. економска
класификација 511. у колони „Средства буџета“, број: „33.700.000,00“ замењује се бројем:
„14.200.000,00“;
- у разделу 4. глава 1. функција 130. после пројекта 0602-П51 додаје се пројекат који гласи:
„Пројекат: Санација и реконструкција базена на Тиси“ програмска класификација 0602-П52, у
колони „Извор финансирања“ додаје се број „01“ и „приходи из буџета“, у колони „Средства
буџета“ додаје се износ „19.500.000.00“;
- у разделу 4. глава 11. функција 620. програмска класификација 1501-П1 речи: „Пројекат: Локални
акциони план за запошљавање“ замењују се речима: „Пројекат: Стварање услова за побољшање
пословања привредних субјеката“;
- у разделу 4. глава 11. функција 620. програмска класификација 1501-П1. позиција 402. економска
класификација 454. у колони „Средства буџета“ број: „4.920.000,00“ замењује се бројем:
„6.000.000,00“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 400-48/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Лацко Роберт с. р.

На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/09, 81/09 - испр, 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) и члана 47. тачка 6. и 14. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 19. фебруара 2016.
године донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса
за уређивање грађевинског земљишта

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2015).
Члан 2.
У члану 2. став 4. тачка се замењује запетом и додају се речи: „које доноси Скупштина општине
Кањижа., на предлог Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа у складу са одредбама закона којим
се уређује планирање и изградња (у даљем тексту: закон).“
После става 4. додаје се став 5. који гласи:

Број: 2.

19.02.2016.
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„Средства за уређивање грађевинског земљишта обезбеђују се из доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, закупнине за грађевинско земљиште, отуђења или размене грађевинског земљишта, претварања
права закупа у право својине у складу са законом и других извора у складу са законом.“
Члан 3.
У члану 4. став 2. брише се.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се тако што
се просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Кањижа, према последњим објављеним
подацима Републичког завода за статистику, помножи са укупном нето површином објекта који је предмет
градње, израженом у метрима квадратним и са коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта утврђеним
овом Одлуком.
Уколико није објављен податак о просечној цени станова новоградње за општину Кањижа, допринос из
члана 1. ове одлуке, утврђује се на основу просека износа просечних цена квадратног метра станова новоградње
у свим јединицама локалне самоуправе истог степена развијености у складу са законом којим се уређује
регионални развој, према последњим објављеним подацима Републичког завода за статистику.“
Члан 5.
После члана 8. додаје се члан 8а који гласи:
„Члан 8a
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на основу акта организационе
јединице општинске управе која је надлежна за спровођење поступка обједињене процедуре, који се са изводом
из пројекта за издавање грађевинске дозволе доставља Јавном предузећу.
Организациона јединица општинске управе из претходног става дужна је да одмах по подношењу
захтева за издавање решења о грађевинској дозволи, документацију из става 1. овог члана достави Јавном
предузећу ради обрачуна доприноса.
Јавно предузеће је дужно да најкасније у року од три радна дана од дана пријема потпуне
документације, достави обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта организационој јединици
општинске управе из става 1. овог члана.
Обавезни елементи обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта су:
- подаци о инвеститору
- локацијски услови
- катастарска парцела и адреса на којој се гради објекат
- укупна нето површина објекта који је предмет изградње
- коефицијент зоне и коефицијент намене објекта
- износ, начин и рокови плаћања доприноса
- средства обезбеђења у случају плаћања на рате
- прописани уплатни рачун са обавезним позивом на број
-друге елементе потребне за обрачун.
Уколико инвеститор поднесе захтев за измену грађевинске дозволе и достави нови пројекат, односно
сепарат за измену грађевинске дозволе, сачиниће се нови обрачун доприноса који ће бити саставни део
измењеног решења о грађевинској дозволи.“
Члан 6.
У члану 9. став 1. после алинеје 2. додаје се алинеја 3. која гласи:
„- производна: привредно-производни објекти, складишта, стоваришта и магацини , наткривена
производна постројења, као и објекти производног занатства, индустрије и грађевинарства, пољопривредни
објекти, пољопривредни силоси, економски објекти и гаражни простор у овим објектима;“
Досадашње алинеје 3. и 4. постају алинеје 4. и 5.
Члан 7.
У члану 13. став 1. речи: „за све градове и општине из исте групе развијености - према званичном
саопштењу Републичког завода за статистику о ценама станова новоградње у Републици Србији (у динарима)“
замењују се речима: „у општини Кањижа, према последњим објављеним подацима Републичког завода за
статистику, а ако тај податак није објављен основица за обрачун је просек износа просечних цена квадратног
метра станова новоградње у свим јединицама локалне самоуправе истог степена развијености, у складу са
законом којим се уређује регионални развој, према последњим објављеним подацима Републичког завода за
статистику“.
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У ставу 2. реч: „вишој“ замењује се речју: „нижој“.
Члан 8.
Члан 20. мења се и гласи:
„Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у ратама, у периоду од 36
месеци.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта усклађује се према званично објављеном индексу
потрошачких цена, који објављује Републички завод за статистику, од дана обрачуна до дана плаћања.
У случају плаћања доприноса једнократно, до пријаве радова, инвеститор има право на умањење од
30%.
За изградњу објеката од значаја за привредни развој општине Кањижа допринос за уређивање
грађевинског земљишта који се плаћа једнократно може се умањити још до 30%, уз сагласност општинског
већа, а на предлог комисије за грађевинско земљиште.
Право на умањење из става 3. овог члана има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, а на основу обрачуна који испоставља Јавно предузеће.
У случају плаћања доприноса у ратама, инвеститор врши плаћање тако да плаћа прву рату у висини од
10% утврђеног доприноса најкасније до подношења захтева за пријаву радова, а преостали износ доприноса у
месечним ратама.
Месечне рате се усклађују када индекс раста потрошачких цена које објављује Републички завод за
статистику пређе кумулативно 5% или више.
Плаћање рата инвеститор врши на основу обавештења, а рок за уплату рате је 15. у наредном месецу.
Инвеститор је дужан да пре пријаве радова прибави доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за
уређивање грађевинског земљишта.
За период кашњења у плаћању, инвеститору се обрачунава камата за неблаговремено плаћене јавне
приходе у складу са законом.
Износ, начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта и средства обезбеђења плаћања,
уколико се допринос плаћа на рате, су саставни део решења о грађевинској дозволи.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта који је утврђен обрачуном који је саставни део
решења о грађевинској дозволи подлеже валоризацији до дана израде коначног обрачуна доприноса.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да до
момента пријаве радова, као средство обезбеђења плаћања достави:
- неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на укупан износ
недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате или
- успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа недоспелих рата у
корист општине Кањижа.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката чија
укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200 м² и који не садржи више од две стамбене
јединице, не достављају се средства обезбеђења.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се извршити
принудним путем у поступку прописаном Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а трошкови
принудне наплате падају на терет инвеститора.“
Члан 9.
У члану 21. додају се ст. 3., 4. и 5. који гласе:
„У случају успостављања хипотеке, као средства обезбеђења плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта на рате, процену вредности хипотековане непокретности врши радно тело општине
Кањижа надлежно за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права.
Инвеститор који на име обезбеђења плаћања доприноса успоставља хипотеку на објекту у складу са
чланом 20. ове Одлуке дужан је да заложну изјаву, сачињену у свему у складу са законом којим се уређује
хипотека, заједно за извршеном проценом из претходног става овог члана достави Јавном предузећу.
Јавно предузеће је овлашћено да у име и за рачун општине Кањижа као хипотекарног повериоца
изврши упис хипотеке првог реда у регистар непокретности.
Јавно предузеће, у име и за рачун општинске управе води евиденцију о обрачунатом доприносу,
динамици измиривања доприноса, роковима плаћања месечних рата, издаје потврду о извршеној обавези на име
плаћеног доприноса, покреће поступке за активирање средстава обезбеђења у случају неплаћања доприноса и
покреће друге поступке ради наплате доприноса.“
Члан 10.
У члану 22. став 2. мења се гласи:
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„Лице из става 1. овог члана подноси Јавном предузећу предлог о финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта, по коме је Јавно предузеће дужно да поступи у року од 15 дана од дана
пријема предлога.
После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе:
„Јавно предузеће након разматрања предлога лица из става 2. овог члана и достављене документације
из става 3., припрема елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и предлог
уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта.
Елаборат из става 4. овог члана садржи:
- податке о локацији односно зони,
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта,
- границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,
- динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,
- обавезу Јавног предузећа да обезбеди стручни надзор у току извођења радова,
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке
документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и
других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава,
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе,
- одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање грађевинског
земљишта,
- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.“
Члан 11.
У члану 23. став 1. број: „21“ замењује се бројем: „22“.
Члан 12.
Члан 25. мења се и гласи:
„Инвеститор може остварити умањење износа доприноса и према броју запослених са којима је
засновао радни однос на одређено време на најмање 24 месеци, према следећем:
 за 5 новозапослених умањење од 10%
 за 10 новозапослених умањење од 20%
 за 20 новозапослених умањење од 30%
 за 30 новозапослених умањење од 40%
 за 40 новозапослених умањење од 50%
 за 50 новозапослених умањење од 60%
 за 60 новозапослених умањење од 70%
 за 70 новозапослених умањење од 80%
 за 80 новозапослених умањење од 90%.
Инвеститор из става 1. овог члана дужан је да приложи меницу, као средство обезбеђења на износ
умањења доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђеног у складу са овом Одлуком као гаранцију
да ће запослити одређени број нових радника, која мора бити „без приговора“ и наплатива „на први позив“, са
важношћу од најмање 24 месеца.
Инвеститор има обавезу да током периода од 24 месеца од пријема новозапослених два пута годишње
доставља Јавном предузећу доказ о броју запослених.
Уколико Јавно предузеће утврди да инвеститор није испунио обавезу из претходног става има право да
реализује меницу.“
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-40/2016-I/Б
Дана: 19. 02. 2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.
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На основу члана 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр.
36/2006) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године,
донела је
ПРАВИЛНИК
о суфинансирању цркава и верских заједница на територији општине Кањижа
Члан 1.
Овим Правилником уређујe се поступак за доделу буџетских средстава за суфинансирање пројеката
цркава и верских заједница које делују на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Општина).
Буџетска средства из става 1. овог члана, обезбеђују се у буџету Општине у оквиру функције 840 верске и друге заједнице.
Члан 2.
Право на коришћење средстава из члана 1. овог Правилника имају црквене општине традиционалних
цркава и верске заједнице које се налазе на територији општине Кањижа.
Члан 3.
Средства се додељују путем јавног конкурса, који расписује председник општине.
Члан 4.
Средства се додељују за суфинансирање пројеката који се односе на градитељску, добротворну и
научну делатност субјеката из члана 2. овог Правилника, коју они обављају у складу са законом и другим
прописима, а нарочито за:
- инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима
- обнову постојећих црквених храмова који нису обнављани преко 10 и више година, а посебно
црквених храмова који су споменици културе
- обнову парохијских домова
- уређење и ревитализацију простора верских гробаља
- изградњу и обнову капела на гробљима
- обнову звоника
- обнову фасада и кречење црквених храмова
- обнову крова,
- пресецање и санирање влаге на зидовима црквеног храма
- организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи
- организовање црквених манифестација.
Члан 5.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама (у даљем
тексту: Комисија).
Комисија има председника и три члана.
Председника и чланове Комисије именује председник општине на мандатни период од четири године.
Комисија има следеће надлежности:
- разматра поднете пријаве на конкурс
- врши избор пројеката који се предлажу за финансирање/суфинансирање
- предлаже председнику општине доношење решења о расподели средстава
- разматра извештаје о реализацији пројеката.
Стручне, административне и техничке послове за потребе Комисије обавља организациона јединица
општинске управе надлежна за опште послове и друштвене делатности.
Члан 6.
Конкурс за доделу средстава објављује се на званичној интеренет страници oпштине и у „Службеном
листу општине Кањижа“.
Конкурс садржи следеће податке:
- предмет јавног конкурса
- потребну документацију која се подноси уз пријаву
- рок за подношење пријаве
- адресу на коју се доставља пријава
- друге елементе конкурса.

Број: 2.

19.02.2016.

СТРАНА 15. OLDAL

2016. 02.19.

2 szám

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који је у прилогу овог правилника и чини његов саставни
део.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је обавезно приложити:
- доказ о подносиоцу пријаве - извод из регистра у којем је субјекат регистрован;
- преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.) и
- детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у Услужни центар Општинске управе општине
Кањижа или поштом.
Члан 7.
Приликом одређивања висине средстава за суфинансирање код сваке појединачне пријаве, узима се у
обзир:
1. да ли је верски објекат под заштитом као културно добро
2. број верника према последњем попису становништва на територији општине
3. постојање и висина средстава за самофинансирање пројекта
4. висина средстава остварених из општинског буџета у претходној календарској години
5. врста радова - обнова, адаптација или реконструкција постојећег објекта,
6. мишљење Завода за заштиту споменика културе о предмету пројекта,
7. карактер хитности који се остварује непосредним увидом - изласком на терен Комисије и стручних
лица организационе јединице Општинске управе општине Кањижа надлежне за послове грађевинарства.
Ако се пројекат подноси за суфинансирање манифестације, процењује се карактер и значај
манифестације.
Члан 8.
О додели средстава одлучује председник општине решењем, на предлог Комисије.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Решење се објављује на званичној интернет страници Општине.
Члан 9.
По коначности решења из члана 8. овог Правилника, са изабраним подносиоцима пријаве закључују се
уговори о суфинансирању пројекта (у даљем тексту: Уговор).
Уговор у име Општине потписује председник општине.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок за
пренос одобрених средстава, рок за реализацију пројекта, обавеза подношења извештаја, као и друга права и
обавезе уговорних страна.
Корисник средстава има обавезу да иста наменски користи, а набавку добара, услуга или радова у
оквиру тих средстава мора вршити у складу са прописима којим се уређују јавне набавке.
Члан 10.
Корисник средстава је у обавези да на крају календарске године поднесе Комисији извештај о наменски
утрошеним средствима, са одговарајућом документацијом.
Уколико корисник средстава не поднесе извештај о наменски утрошеним средствима са одговарајућом
документацијом или Комисија утврди да корисник додељена средства није користио наменски, његова пријава
на конкурс за доделу средстава у наредној календарској години неће се разматрати.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 400-52/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.
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Образац бр. 1
ОПШТИНА КАЊИЖА
КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ГЛАВНИ ТРГ 1
24420 КАЊИЖА
ПРИЈАВА
НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Подаци о подносиоцу пријаве
Назив подносиоца пријаве

Седиште подносиоца пријаве (насељено место, улица и кућни број)

Број телефона и телефакса

Е-маил адреса

Интернет адреса

Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке

Матични број
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање
(име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног телефона, е-маил)

Најзначајнији пројекти реализовани у претходној години

ПИБ

Број: 2.
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2. Подаци о пројекту
Назив пројекта

Сажет опис пројекта (детаљан опис пројекта доставља се у прилогу)

Место реализације пројекта

Време реализације пројекта (време почетка и завршетка пројекта)

Да ли је реализација пројекта започета? (заокружити)
ДА

НЕ
Уколико је одговор ДА, обележити фазу у којој се пројекат налази:
а) почетна фаза
б) наставак активности
ц) завршна фаза
Уколико је одговор ДА, навести досадашње финансирање пројекта (за претходне две године)
година

извор финансирања

3. Финансијски план пројекта
(односи се на буџетску годину)
Износ средстава потребан за потпуну реализацију
пројекта у буџетској години
Износ средстава који се тражи од Општине за
реализацију пројекта у буџетској години

износ средстава

намена
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реализацију

Структура трошкова пројекта
(навести детаљне трошкове: услуге по уговору, столарски радови, молерски радови и сл.)
Врста трошкова

Износ укупно
Износ средстава који се тражи
потребних средстава
од Општине

Износ сопствених
средстава

Укупно:
II. ПРИЛОЗИ

(заокружити односно уписати)
1) Доказ о подносиоцу пријаве
а. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован
2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.)
сачињен од стране подносиоца пријаве
3) Опис пројекта за чије се суфинансирање подноси пријава
4) Други докази:

1.

.................................................................................

2.

.................................................................................

3.

.................................................................................
III.

ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина суфинансира пријављени пројекат
Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем:
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- да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
- да ће додељена средства бити наменски утрошена;
- да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији пројекта на прописаном обрасцу са
финансијском документацијом;
- да ће током реализације пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је реализацију
подржала Општина.

Место и датум:

M. П.

Потпис овлашћеног лица
__________________
Образац бр. 2

ОПШТИНА КАЊИЖА
КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ГЛАВНИ ТРГ 1
24420 КАЊИЖА
ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Подаци о кориснику средстава
Назив корисника средстава

Седиште корисника средстава (насељено место, улица и кућни број)

Број телефона и телефакса

Е-маил подносиоца

Интернет адреса
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Број жиро-рачуна подносиоца пријаве и назив банке

Матични број

ПИБ

Одговорно лице/особа овлашћена за заступање (име и презиме, функција, адреса, телефон, број мобилног
телефона, е-маил)

2. Подаци о реализованом пројекту
Број и датум акта којим су додељена средства за суфинансирање пројекта

Број и датум Уговора о суфинансирању пројекта

Назив пројекта

Сажет опис реализације пројекта (детаљан опис пројекта се прилаже)

3. Финансијски извештај о наменском коришћењу средстава

Износ средстава одобрен од стране Општине
Остали учесници у суфинансирању (навести назив
осталих учесника и одобрени износ)
Структура трошкова пројекта
(трошкове навести таксативно)
Број и датум рачуна (налога, уговора и сл.) и назив
издаваоца

Износ
рачуна

Број и датум извода на коме се види промена
стања по приложеном рачуну (налогу и сл.)
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Укупно:
II. ПРИЛОЗИ

(заокружити односно уписати)
1) Опис реализације пројекта за чије су суфинансирање додељена средства
2) Фотокопија оригиналне финансијске документације (рачуна, налога, уговора и др.), и то:

1.

..............................................................................................................................

2.

............................

3............ ..............................................................................................................................
..............
..............
..............
..............
..............
..............
..

4.

..............................................................................................................................

5.

..............................................................................................................................

Место и датум:

M. П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

На основу члана 16. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и
83/2014 – др. закон), члана 60. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општинe Кањижа, на седници одржаној 19.
фебруара 2016. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Кањижа за 2016. годину
I
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Кањижа за 2016. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-36/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. УВОД
Локални акциони план запошљавања општине Кањижа (у даљем тексту: ЛАПЗ) је основни инструмент
спровођења активне политике запошљавања у 2016. години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике
запошљавања у општини Кањижа и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли
зацртани циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.
При изради ЛАПЗ за 2016. годину узети су у обзир циљеви, приоритети и смернице Националне
стратегије запошљавања за период 2011–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 37/2011), Национални
aкциони план запошљавања за 2016. годину („Службени гласник РС“, бр. 82/2015), као и циљеви Стратешког
плана општине Кањижа 2011–2020. и остали развојни документи општине Кањижа.
Спровођење ЛАПЗ-а и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих
релевантних институција и социјалних партнера на подручју општине Кањижа.
1.1. Приоритети политике запошљавања, програми и мере активне политике запошљавања постављени у
Националном Акционом плану запошљавања за 2016. годину
Уважавајући текуће реформске процесе и остале изазове и смернице у Републици Србији, утврђени су
следећи приоритети политике запошљавања у 2016. години:
1. побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада
2. подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршку
регионалној и локалној политици запошљавања
3. унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал
Програми и мере активне политике запошљавања који ће се у циљу подстицања запошљавања у
2016.реализовати су следећи:
1) посредовање у запошљавању лица која траже запослење (повезивање понуде и тражње на тржишту
рада, пружање подршке лицима у активном тражењу посла у складу са утврђеним потребама и договореним
индивидуалним планом запошљавања, саветовање, обуке за активно тражење посла, сајам запошљавања итд);
2) професионална оријентација и саветовање о планирању каријере (психолошко саветовање и процена
за потребе квалификације, тренинзи самоефикасности, радионица за превладавање стреса услед губитка посла,
организовање сајмова професионалне оријентације и др.);
3) субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
Послодавци који припадају приватном сектору могу за запошљавају незапослена лица из категорије
теже запошљивих (млади до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи) и остваре субвенције за запошљавање на
новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, међутим крајњи
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корисник субвенције је незапослено лице које се запошљава кроз ову меру. Висина субвенције је утврђена према
степену развијености јединице локалне самоуправе) и то за четврту групу - степен развијености испод 60%
републичког просека 250.000 динара по кориснику, за трећу групу - у распону од 60% до 80% републичког
просека 200.000 динара по кориснику, за другу групу - у распону од 80% до 100% реп. просека и остале
јединице локалне самоуправе 150.000,00 динара по кориснику.
Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане
социјалне помоћи увећавају за 20%.
4. Подршка самозапошљавању
Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из области предузетништва и
субвенцију за запошљавање. Субвенција се одобрава у једнократном износу од 180.000,00 динара кориснику
ради оснивања радње или привредног друштва, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања особа са
инвалидитетом).
Кориснику новчане накнаде може се исплатити новчана накнада у једнократном износу ради
самозапошљавања.
5. Додатно образовање и обука
Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал кроз додатно образовање и обуке јесу
активности којима се незапосленом и запосленом за чијим је радом престала потреба код послодавца, коме није
могуће обезбедити одговарајуће запослење, пружа могућност да кроз процес теоријског и практичног
оспособљавања стекне нова знања и вештине.
6. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
Незапосленом лицу, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање три месеца од
момента признавања права, а заснује радни однос на неодређено време, једнократно се исплаћује 30% укупног
износа новчане накнаде (без доприноса за обавезно социјално осигурање) која би му била исплаћена за
преостало време до истека права на новчану накнаду;
7. Подстицаји за запошљавање корисника новчане помоћи
Циљ мере је активација незапослених лица пријављених на евиденцију НСЗ која су корисници новчане
социјалне помоћи ради подстицања радно-социјалне интеграције. Мера се састоји од дванаестомесечне
субвенције дела зараде у износу од 15.000,00 динара на месечном нивоу.
Послодавац- који припада приватном сектору- у обавези је да лице задржи у радном односу још 6
месеци по завршетку мере.
8. Јавни радови
У 2016. години јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности
незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса (социјална,хуманитарна делатност,
одржавање и обнављање јавне инфраструктуре, одржавање и заштита животне средине и природе);
Осим стандардног модела финансирања јавних радова, биће разрађен и модел у оквиру ког ће НСЗ
вршити процес селекције учесника јавних радова и финансирати накнаду трошкова зарада незапослених лица
ангажованих на спровођењу јавног рада, док ће остали трошкови бити финансирани из средстава републике,
покрајине или локалне самоуправе.
9. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом су усмерене за повећање нивоа
запошљавања особа са инвалидитетом у циљу социјалног укључивања
Мере подстицања запошљавања незапослених особа са инвалидитетом у складу са Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом су:
1. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право
на субвенцију зараде за ту особу у трајању од 12 месеци у висини до 75% укупних трошкова зараде са
припадајућим доприносима до износа минималне зараде.
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2. Рефундација трошкова прилагођавања радног места за запошљавање особа са инвалидитетом
Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом може остварити право на
рефундацију трошкова прилагођавања радног места.
10. Суфинансирање програма или мера ЛАПЗ предвиђених локалним акционим плановима средствима
из буџета Републике Србије
На основу захтева достављеног до 29.фебруара 2016. од стране локалне самоуправе може се остварити
могућност за суфинансирање програма јавних радова, стручне праксе, стицања практичних знања, субвенције за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих.
11. Пакети услуга за незапослена лица која имају приоритет за укључивање у мере активне политике
запошљавања: пакет услуга за вишкове запослених, пакет услуга за младе, пакет услуга за лица без
квалификација, нискоквалификоване и дугорочно незапослене, пакет услуга за особе са инвалидитетом.
12. Учешће у реализацији стратегија и пратећих акционих планова на националном нивоу.
1.2. Макроекономско пословно окружење
На макроекономском нивоу у 2014. години је забележен реалан пад БДП од 1,8 % и та тенденција се
наставља и у првом кварталу 2015. године, када је забележен пад бруто друштвеног производа од 1,9% што је
резултат смањења услужног сектора, пре свега сектора државе. До краја године процењује се раст од 0,8 %,
Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 7,7 % заснована је на расту домаће
тражње, опоравку инвестиционе активности и расту животног стандарда становништва.
Дефицит текућег платног биланса у 2014. години (6,0% БДП) је благо смањен у односу на 2013. годину.
У прва четири месеца 2015. године остварен је дефицит буџета Републике Србије у висини од 19,3 млрд.
динара. Према показатељима из статистике индустријска производња у периоду јануар-октобар 2015. године је
већа за 7,6% у односу на исти период 2014. године, захваљујући повећању производње, нарочито у енергетици
и рударству.
У периоду јануар-октобар 2015. године извоз је повећан за 12% на нивоу земље, а увоз за 9%.
На крају априла 2015. године јавни дуг је износио 24,0 млрд.евра односно 72,3% БДП. На повећање
дуга је утицало јачања долара у односу на евро. С обзиром на тренд раста јавног дуга у наредне три године
фискална политика ће се заснивати на спровођењу мера за смањење расхода, борби против сиве економије и
подизању ефикасности наплате јавних прихода, као и на планираним реформама у домену јавног сектора,
посебно јавних предузећа.
1.3. Кратак опис локалне демографске и економске ситуације
а) Демографске карактеристике општине Кањижа
Демографска кретања у општини не обезбеђују одржив развој радне снаге, што има за последицу
неповољне економско–демографске перспективе.
Подаци пописа 2011. године показују опадање броја становништва за 9% у односу на резултате
претходног пописа.
Природни прираштај износи – 8,8% (на 1000 становника). Број умрлих лица је годишње у просеку већи
од броја живорођених за 190 – 200 особа.
За постојећу старосну структуру општине игра доминантну улогу поред негативног природног
прираштаја и изражени, све интензивнији вид миграционих процеса, одсељавање нарочито младих људи.
Просечна старост грађана је 42,4 година (2011).
Очекивана старост код жена је 76,26 година, код мушкараца 69,61 година, а просек је 71,22 година.
Просечан број чланова домаћинства је 2,5 лица.
У структури становништва деца и млади (0-17) године живота учествују са 17%, становништво
старости 18-64 год. са 64 %, а старији од 65 година живота са 19%.
У полној структури становништва мушкарци учествују са 49%, а жене са 51%.
Образовна структура становништва је изразито неповољна. Лица са вишом и високом стручном
спремом учествују са 5%, завршеном средњом школом са 35%, основно образовање имају 31%, 27% није
завршило основну школу,док је 2% без школске спреме.
Смањење броја становника уз старење популације представља све већи изазов и здравственом и
социјалном систему.
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б) Привредна кретања
Негативни трендови светске рецесије и макроекономског окружења се снажно одржавају и на
привредна кретања општине Кањижа.
Мада се и водеће индустријске делатности општине као производња црепа, керамичких плочица,
хидроизолационих материјала, прерађивачка индустрија суочавају са бројним проблемима пословања, ипак
успевају да одрже стабилне позиције на тржишту.
Што се тиче робне размене, у периоду јануар-септембар 2015. године вредност извоза општинских
привредних субјеката је остварена на нивоу од 32,5 долара, а увоз на нивоу од 23,9 милиона долара. АД ПотисјеТондах је, као и до сада међу десет највећих извозника региона.
Број привредних субјеката стагнира у општини (крајем 2015. год. било је 372 предузетника и 220
предузећа са седиштем у општини), што је последица драстичног опадања тражње и куповне моћи
становништва, недостатка финансијских средстава и тешкоћа приликом њиховог обезбеђивања, као и
недостатка визије за будућност.
У периоду јануар-октобар 2015. просечна зарада по запосленом је износила 55.503 динара у општини,
што је мање за 1,9% у односу на исти период претходне године. Без пореза и доприноса просечна зарада за исти
период износи 40.104 динара.
Општинским буџетом за 2016. годину предвиђен је финансијски оквир средстава у висини од 15
милиона динара за развој привреде ради побољшања пословне климе, подршке малим и средњим предузећима и
пољопривредним произвођачима.
Пољопривредна производња обезбеђује квалитетну сировинску базу за прехрамбено-прерађивачку
индустрију, нарочито за капацитете производње зачинске паприке.
Пољопривредници са малим поседима и радници, који су везани за пољопривреду, имају изузетно мале
шансе да обезбеде егзистенцију из те делатности. Нарочито их погађа диспаритет цена у сточарству, у
производњи млека, као и у гајењу житарица и индустријскопг биља. Колико је стање у пољопривреди тешко
показује податак да се у региону укупне сетвене површине стално смањују задњих година, а просечни приноси
још више. У 2015. години приноси су умањени за 20-60% због суше. Поред ових потешкоћа на нижим теренима
је каснила сетва пролећних култура због високог нивоа подземних вода услед обилних падавина 2014. године.
Недостаци се показују и у смањеним улагањима у квалитетне репроматеријале, заштитна средства и
агротехнику. Неповољне тенденције у сточарству се даље настављају, с једне стране због либерализације увоза
месних производа, а с друге стране због повећања захтева стандарда квалитета домаћих производа и даљег
смањења субвенција. Сва та негативна кретања су довела до драстичног пада сточног фонда.
По програму општинског буџетског фонда за пољопривреду у 2015. години ће се обезбедити подршка
за улагања у основно стадо за узгајиваче оваца, за суфинансирање квалитетног материјала за осемењавање у
говедарству, за куповину уређаја за испитивање квалитета млека, за обнову опреме у ратарству, повратарству
итд.
Туризам општине се ослања углавном на бањске капацитете, који са традицијом дугом сто година
користе лековиту воду за лечење реуматских болести и рехабилитацију. Специјална болница за рехабилитацију
„Бања-Кањижа“ и хотели „Lupus“ и „Аquapanon“ располажу најзначајнијим смештајним капацитетима. Број
ноћења остварених у 2015. години у општини показује динамичан раст захваљујући појачаним промотивним
активностима.
Услужни сектор нарочито транспорт и трговина на велико остварују из године у годину боље резултате
и представљају перспективне привредне делатности у Кањижи.
1.4. Партнери на спровођењу политике активне политике запошљавања у општини
Најзначајнија институција из аспекта запошљавања је Национална служба за запошљавање (НСЗ), која
покрива кроз мрежу филијала све локалне самоуправе.Експозитура у Кањижи преко филијале Кикинда обавља
послове обавештавања о могућностима и условима запошљавања, осигурања за случај незапослености,
организује додатно образовање и обуку итд.
Најзначајнији партнер НСЗ-а на локалном нивоу је Локални савет за запошљавање, који од 30.07.2008.
год., активно учествује у праћењу и анализи тенденција тржишта рада (задња промена састава шесточланог
савета је од 31.10.2014. године.)
Рад савета је усмерен на предлагање годишњих акционих планова запошљавања, спровођење
заједничких програма запошљавања НСЗ и општине Кањижа, праћење сајмова запошљавања, саветодавну
помоћ за реализацију пројеката јавних радова, итд.
Одлуком о оснивању буџетског фонда за развој привреде и предузетништва општине Кањижа од стране
СО Кањижа укида се Фонд за развој привреде општине Кањижа (основан 2005.) као учесника у реализацији
Локалног акционог плана запошљавања.С тиме рад Локалног савета за запошљавање добија још већи значај.
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2. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА У ОПШТИНИ
1. Опште карактеристике, кретање запослености и незапослености
У периоду транзиције дошло је до знатних промена у структури кањишке привреде, што је имало за
последицу значајно смањење запослености у општини.
Процеси приватизације и реструктуирања предузећа су у завршној фази у Србији и у општини, те се
током 2015., а најкасније у 2016. години процес завршава чиме се решава статус државних и друштвених
предузећа.
У погледу губитка радних места највише су погођена лица старија од 45. година.
Велики пад запослености је забележен и међу младима (15-24). Ова старосна група је погођена
отказима и немогућношћу да продужи уговоре на одређено време, као и све мањим бројем нових послова
погодних за младе. Истовремено број незапослених у тој популацији је смањен, што потврђује да се у кризним
периодима млади људи све чешће одлучују за наставак образовања као алтернативу тражењу запослења,
односно да након завршетка школовања масовно напуштају земљу да би на европским тржиштима нашли боље
плаћен посао.
Опште карактеристике тржишта рада у општини су и даље: неусаглашеност понуде и потражње радне
снаге, велико учешће дугорочно незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених,
незапосленост младих, застарелост знања и способности како запослених тако и незапослених лица, велики
број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама, као и велики број ангажованих у сивој
економији.
У 2015. години број запослених је опао за даљих 2,05 % у односу на претходну годину, уз истовремено
смањење броја незапослених. То потврђује с једне стране повећање ангажованости становништва у тражењу
посла, а с друге стране указује на смањење броја радних места и напуштање нашег тржишта рада.
Жене чине 40,35 % у категорији запослених особа.
У привреди и јавном сектору је запослено 83,10 % запослених, а у сфери предузетништва 16,89%, што
је мање у односу на претходну годину. Највећи број запослених је у прерађивачкој индустрији ( 25,6%), у
трговини (8,5%) и у пољопривреди (3,7 %).
Упоредна анализа запослености по секторима
A. Привредна друштва
- пољопривреда
- прерађивачка индустрија
- производња енергије и воде
- грађевинарство
- трговина и оправке
- хотели и ресторани
- саобраћај
- финансијско посредовање
- стручне, научне, инов. делатности
- држ. управа и соц. осиг.
- образовање
- здравство и соц. рад
- друге ком. и сличне усл.дел.
Б.Предузетници
A+Б Укупно:

2011.
3.949
200
1161
68
309
456
7
334
27
179
178
432
544
54
727
4676

2012.
3.928
189
1.171
68
320
460
7
330
36
114
176
429
535
93
868
4.796

2013.
3.829
171
1.173
71
298
421
6
310
33
89
177
429
544
107
793
4.622

2014.
3.762
167
1.161
63
275
384
65
311
38
124
169
427
510
68
765
4.527

У 2014. години проценат незапослених у општини показује смањење од 7,2 % у односу на претходну
годину. Највеће смањење је забележено у категорији квалификованих радника 8%, и код категорије са средњом
стручном спремом - 16%,
Подаци из табеле који садрже податке о броју незапослених указују на чињеницу да многа незапослена
лица напуштају наше тржиште рада, траже запослење у иностранству, настављају школовање, прелазе у сиву
економију или постају неактивни у тражењу посла.
У квалификационoj структури незапослених високо је учешће неквалификованих лица, која траже
запослење (60%).
Кретање броја незапослених по квалификованој структури

Број: 2.

19.02.2016.

Квалификациона стр.
незапослених
I Неквалификовани
II Полуквалификовани
III Квалификовани
IV Средња спрема
V.Високо квалификовани
VI Виша спрема
VII Висока спрема
УКУПНО
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30.12.2011.

31.12.2012.

31.12.2013.

31.12.2014.

30.11.2015.

1.201
82
489
366
22
43
37
2.240

1.296
78
547
389
16
37
44
2.407

1.289
71
514
346
15
48
51
2.334

1.258
62
475
298
12
36
36
2.177

1.115
46
351
271
10
49
28
1.870

У структури незапослених лица у нашој општини највеће је учешће оних који траже запослење од 1 до
2 године и од 2 до 3 године.
Незапосленост жена у општини је смањена у односу на претходне године. На списку НСЗ према
подацима из новембра 2014. год. се налази 1.100 жена, што представља 50,9% од укупног броја незапослених.
Незапосленост младих је повезана са чињеницом да они углавном имају само општа и теоретска
знања, а не и практично. Од укупног броја запослених 30 % спада у категорију младих до 30 година.
Незапосленост старијих је често повезана са дискриминицијом приликом запошљавања те категорије
незапослених. Посматрајући године старости, у структури незапослених 25% лица је старије од 50 година.
Учешће дугорочне незапослености и даље представља велики проблем. Удео дугорочно незапослених
лица (три и више година) у укупном броју износи око 60%. Дуго чекање на запослење доводи до губитка
мотивације, знања и смањивања могућности за запошљавање.
Положај Рома на тржишту рада и даље представља велики проблем, јер је знатно лошији у односу на
укупну популацију. Удео Рома у укупном броју незапослених значајно расте из године у годину.
У структури незапослених у општини мање од 1% је особа са инвалидитетом која траже запослење .
Вишкови запослених такође представљају значајан проблем. Мере активне политике запошљавања у
виду улагања у ново запошљавање или самозапошљавање, финансијска помоћ предузећима за решавање вишка
запослених су најзначајнији инструменти за побољшање стања на овом подручју.
Запошљавање у сивој економији је дугорочна појава и у директној је вези са ниским зарадама, ниским
нивоом заштите на раду итд.
Нови институционални оквир и измена прописа ће донети већу флексибилност тржишта рада, убрзати
токове и јачање борбе против сиве економије.
1.2. Учешће у програмима Националне службе за запошљавање
–
–
–

–

–

Са подручја општине Кањижа у 2015. години реализовани су следећи програми НСЗ:
број корисника новчане накнаде у 2015. год. је 210,
из средстава општине
и суфинансирање надлежног министарства, реализован је програм
самозапошљавања за 2 лица, поднет је један захтев за самозапошљавање по конкурсу АПВ који је и
одобрен;
у 2015. години реализовано је 6 јавних радова (укупно 24 запослена) на територији општине. Јавни
радови су омогућили радно ангажовање код следећих послодаваца: ЈП за комуналне услуге
„Комуналац“ (20 лица), Удружење с тобом за њих (1), Удружење ЛандАрт (1), Омладинска задруга п.о.
Кањижа (1) и Одред извиђача (1) особа. Укупна вредност програма на нивоу општине износила је 4,5
милиона динара. Овај програм је у потпуности реализован из средстава локалне самоуправе.
програм стручне праксе се реализује уз суфинансирање надлежног министарства. Услед промењених
услова у односу на претходне године, незапослена лица су показала мању заинтересованост за учешће у
овом програму. Очекивани број ангажованих лица је 10, за сада следећи послодавци учествују у
програму: Tisacoop (3), Керамика (1), Војвођанска банка (1),Доо Бата (1). Укупна предвиђена вредност
програма на нивоу општине износи око 1 милион динара;
на сајму запошљавања је учествовало 820 незапослених лица са територије кањишке и новокнежевачке
општине и укупно 21 послодаваца.
3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ КАЊИЖА

Образовањем Локалног савета за запошљавање и јачањем институционалне мреже за развој МСП и
предузетника, општина Кањижа је препознала могућности да утиче на политику запошљавања на њеној
територији и да установљава мере за повећање запослености.
3.1. Циљеви активне политике запошљавања

Број: 2.

19.02.2016.
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Општи циљ политике запошљавања је усмерен на успостављење ефикасног и одрживог тренда раста
запослености у општини.
Појединачни циљеви активне политике запошљавања у општини Кањижа у 2016. год. ће и даље бити
усмерени на следеће задатке:
1. Подршка отварању нових радних места
Конкретни видови доделе разних субвенција по програму буџетског фонда за развој привреде и
предузетништва, промовисање програма запошљавања , подршка учешћа привредника на конкурсима има
позитиван утицај на јачање приватних предузећа и предузетника у смислу могућности отварања нових радних
места односно одржавања броја запослених.
2. Унапређење квалитета радне снаге
За реализацију овог циља посебну пажњу треба посветити развоју система каријерног вођења и
саветовања, повећању компетенција незапослених стицањем знања и вештина, организовању обука у циљу
развијања конкурентне радне способности.
Усклађивање са образовним системом Европске уније је од изузетне важности због мобилности радне
снаге, нарочито младих, као и потребе за признавањем диплома и сертификата стечених у нашем систему
образовања, који ће настати уласком Србије у ЕУ.
На локалном нивоу потребно је организовањем обука, преквалификацијом и доквалификацијом
незапослених створити услове за запошљавање лица са евиденције НСЗ.
3. Унапређење општинских институција за подршку
Смањивање утицаја економске кризе на постојеће послове уз подршку привредних субјеката ће
омогућити очување броја постојећих радних места. Развој привреде и привлачење директних инвестиција, уз
паралелно унапређење система образовања и социјалне заштите ће допринети повећању запослености.
4.
Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих категорија
незапослених, првенствено младих, вишкова запослених, старијих итд.
Oрганизовањe стручне праксе ученика и студената завршних година су показалo веома корисним, као
начин упознавања младих са светом рада. Посебним програмима се обухватају млади, који рано напуштају
школовање, немају или су са недовољним квалификацијама.
Међу незапосленим лицима је велики број младих образованих људи, који размишљају да напусте
земљу. Да се не би бесповратно изгубила вредност тог потенцијала, неопходно је инвестирати у оне сегменте
који ће обезбедити егзистенцију и испољавање креативних и предузетничких способности младих.
За подстицање запошљавања теже запошљивих категорија је потребно створити услове за укључивање
и конкурентан наступ особа са инвалидитетом, старијих лица, Рома, жртава породичног насиља, жена,
корисника сталне новчане помоћи на тржишту рада. То ће се постићи даљим унапређењем интегрисаних услуга
и подстицањем сарадње НСЗ, Центра за социјални рад и Центра за пружање услуге социјалне заштита општине
Кањижа, као и промовисањем социјалног предузетништва.
Пожељно је да се успоставе флексибилни облици рада и запошљавања.
3.2. SWOT анализа тржишта рада у општини
Предности: усвојене стратегије и правна акта на локалном нивоу, задовољавајућа сарадња са
релевантним организацијама у земљи и иностранству, степен развијености постојећих институција, добра и
вишегодишња пракса и искуство у реализацији програма и пројеката.
Слабости: високи степен незапослености, флуктуација едукованих кадрова, недовољни кадровски
капацитети, недовољна координација и комуникација између релевантних институција за подршку привреде.
Шансе: интеграција у Европску унију, подршка међународних организација, развој мреже
партнерстава,
Претње: економске потешкоће, лоши демографски трендови, недовољна сарадња на регионалном
нивоу.
3.3. Висина потребних средстава
У оквиру ЛАПЗ за све програме запошљавања предвиђа се финансијски оквир од 6.606.000,00 динара,
уз подршку конкурсних средстава виших нивоа власти.
У зависности од услова споменутих конкурса (у погледу висине сопственог учешћа, висине зарада за
ангажована лица итд.) за реализацију Локалног акционог плана запошљавања у 2016. годину локална
самоуправа је спремна да оствари предвиђене програме и исклључиво на терет сопствених средстава и то до
висине износа од 4.920.000,00 динара. (74% од укупног финансијског оквира).Ова ставка је предвиђена у
буџету општине (раздео IV, глава 1, функција 620, позиција 135).
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Буџетом су издвојена средства за следеће програме:
Укупно динара

Број лица

Програм „Јавни радови 2016“
Програм „Стручна пракса 2016“
Програм подршке самозапошљавања

5.411.000
835.000
360.000

УКУПНО:

6.606.000

Мере активне политике запошљавања

26
6
2

Средства
општине
3.950.000
610.000
360.000

Средства
Минист.,
1.461.000
225.000
-

34

4.920.000

1.686.000

Уколико се средства из неког од наведених програма не искористе, прераспоредиће се на програме за
које постоје највеће интересовање, а по мишљењу Локалног савета за запошљавање.
Индикатори успешности за ове програме ће се примењивати по методологији Националне службе за
запошљавање.
Табела циљева, програма и мера за реализацију ЛАПЗ општине Кањижа за 2016. годину
Циљ: 1. Подршка отварању нових радних места

Активности
Субвенције приватним
предузећима по
програму локалне
самоуправе
Субвенција и
промовисање
субвенција виших
нивоа власти
послодавцима за
отварање нових радних
места
Субвенција и
промовисање програма
самозапошљавања

Очекивани
резултати
повећано
запошљавање
кроз доделу
субвенција
послодавцима
повећано
запошљавање
кроз доделу
субвенција
послодавцима

повећано
запошљавање
уз доделу
субвенција за
самозапошљава
ње

Индикатор
повећање броја
запослених код
приватних
предузећа и
предузетника
број и структура
послодаваца
корисника
субвенције,
број и структура
запослених уз
субвенцију
послодавцу
број и структура
корисника
субвенције,
број предузетника
који раде 6 месеци
након истека
уговора

Носиоци

Рок

Извор података

општина
Кањижа

01.0131.12.2016.

Републички завод
за статистику

НСЗ,
општина
Кањижа

01.0131.12.2016.

РЗС

НСЗ,
општина
Кањижа

01.0131.12.2016.

Агенција за
привредне
регистре

Циљ: 2. Унапређење квалитета радне снаге
Активности
Обуке за преквалификацију и
доквалификацију,
обуке за развој
предузетништва

Очекивани
резултати
стицање нове
квалификације

Индикатор
број учесника на
обукама

Носиоци
ОКУ „Cnesa”
и друге
установе
образовања

Рок
01.0131.12.2016.

Извор података
НСЗ, институције
за организовање
обука

3. Унапређење општинских институција за подршку
Активности

Очекива-ни
резултати

Индикатор

Носиоци

Рок

Извор података

Број: 2.
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Развој капацитета
Локалног савета за
запошљавање

унапређени
капацитет
савета

1. број нових
иницијатива,
2. број додатних
анализа

општина
Кањижа

01.0131.12.2016.

Записници ЛСЗ

Унапређење активности
привлачења капитала,
кроз побољшање
система

већи број присутних
улагача

број
новоотворених радних
места

општина
Кањижа,
ИЦР, Одељ.
за
привр.,фин.
и развој

01.0131.12.2016.

Агенција за
привредне регистре

Циљ 4. – Подстицање запошљавања и социјалног укључивања теже запошљивих категорија
незапослених,првенствено младих, вишкова запослених, старијих итд.
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Програм „Стручна
пракса 2016“

Очекивани
резултати
повећано
запошљавање
осетљивих група и
дугорочно
незапослених
повећан број
приправника

Обуке за активно
тражење посла

повећан број
обучених младих

број учесника

општина
Кањижа,
односно
општина и НСЗ
НСЗ

Обуке за дефицитарне
квалификације

повећан број
оспособљених
младих за
самостални рад у
струци
повећан број младих
предузетника

број учесника

ОКУ „Cnesa”

01.0131.12.2016.

НСЗ,
институције за
организовање
обука

број бизнис
планова

ОКУ „Cnesa”
ИЦР

01.0131.12.2016.

НСЗ,
институције за
организовање
обука

Информисање
послодаваца о
флексибилним
облицима рада

број састанака

Локални савет
за
запошљавање

01.0131.12.2016.

Општинска
управа-списак
учесника

Активности
Програм „Јавни радови
2016“

Обуке за унапређење
предузетничког духа
младих
Промовисање
флексибилних облика
рада

Рок

2 szám

Индикатор

Носиоци

Извор података

број учесника у
програму

општина
Кањижа,
односно
општина и НСЗ

01.01.31.12.2016.

НСЗ, Општинска
управа

број учесника у
прогаму

01.01.31.12.2016.

НСЗ, Општинска
управа

01.0131.12.2016.

НСЗ

На основу члана 47. тачка 19в Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014
– пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Историјског архива, Сента
за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива Сента за 2016. годину, који је усвојио Управни
одбор Историјског архива Сента, на седници одржаној 22. децембра 2015. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-365/2015-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

Број: 2.

19.02.2016.
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На основу члана 47. тачка 19в Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014
– пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Црвеног крста Кањижа за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Црвеног крста Кањижа за 2016. годину, који је усвојен на седници
Управног одбора Црвеног крста Кањижа одржаној 19. јануара 2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-23/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр.
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 36. Статута Центра за социјални рад Кањижа,
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 19. фебруара 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада
Центра за социјални рад Кањижа за 2016. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад Кањижа за 2016. годину, који је усвојио
Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа на седници одржаној 14. јануара 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-14/2016-I/Б
Дана: 19. 2. 2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2014
– пречишћен текст и 8/2014), одредаба Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 5/2009 и 20/2011), а у вези са чланом 26. Статута Центра за

Број: 2.

19.02.2016.
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пружање услуга социјалне заштите, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 19. фебруара 2016.
године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада
Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2016. години
I
Даје се сагласност на Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2016. години, који
је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите на седници одржаној 19. јануара 2016.
године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-20/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2014
– пречишћен текст и 8/2014), члана 8. Одлуке о оснивању Информационог центра за развој Потиског региона
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 14/2011 – пречишћен текст) и члана 14. Статута Информационог центра за
развој Потиског региона, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 19. фебруара 2016. године донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада
Информационог центра за развој Потиског региона за 2016. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада Информационог центра за развој Потиског региона за 2016.
годину, који је усвојио Управни одбор Информационог центра за развој Потиског региона, на седници одржаној
21.12. 2015. године
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-15/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2014
– пречишћен текст и 8/2014), члана 18. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој

Број: 2.

19.02.2016.
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запослених у образовању („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 5/2010, 8/2011 и 7/2015) и члана 30. Статута
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, Скупштина општине Кањижа на
седници одржаној 19. фебруара 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању за 2016. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању на седници одржаној 4. децембра 2015. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Број: 02-343/2015-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”,
бр.129/07 и 83/2014 – др. ) и члана 47. тачка 19. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,
бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 19. фебруара 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на употребу грба општине Кањижа
DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VA-TE-BE-T ZA RAZVOJ, NABAVKU,
PROIZVODNJU I PLASMAN POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SENTA

I
Даје се сaгласност на употребу грба општине Кањижа DRUŠTVU SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU VA-TE-BE-T ZA RAZVOJ, NABAVKU, PROIZVODNJU I PLASMAN
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SENTA.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-45/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

Број: 2.

19.02.2016.
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На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 247. и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2914) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара
2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Анекс бр. II Колективног уговора
Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс бр. II Колективног уговора Јавног предузећа за уређење насеља
општине Кањижа.
II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ др Михаљ Бимбо, председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, као
оснивача Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа потпише Анекс бр. II Колективног уговора
Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-34/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 247. и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2914) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара
2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Анекс бр. 3 Колективног уговора
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс бр. 3 Колективног уговора Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа.
II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ др Михаљ Бимбо, председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, као
оснивача Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа потпише Анекс бр. 3 Колективног уговора
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

Број: 2.

19.02.2016.
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Скупштина општине Кањижа
Број: 02-30/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ бр.
129/2007 и 84/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) и члана 18. Статута Информационог центра за развој Потиског
региона, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 19. фебруара 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу вршиоца дужности директора Информационог центра
за развој Потиског региона
I
КРИСТИНА МОЛНАР МАКАИ из Кањиже, РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца дужности
директора Информационог центра за развој Потиског региона, због истека периода на који је именована, са
даном доношења овог решења.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-59/2015-I/Б од 6. марта 2015. године Кристина Молнар
Макаи именована је за вршиоца дужности директора Информационог центра за развој Потиског региона почев
од 6.3.2015. године, а најдуже на период до годину дана.
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
129/2007 и 84/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) регулисано је да скупштина општине, у складу са законом,
именује и разрешава директоре установа чији је оснивач.
Одредбама члана 18. Статута Информационог центра за развој Потиског региона регулисано је да
директора разрешава и именује оснивач установе.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење о
предлогу решења о разрешењу Кристине Молнар Макаи функције вршиоца дужности директора
Информационог центра за развој Потиског региона, због истека периода на који је именована.
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа за
разрешење Кристине Молнар Макаи, вршиоца дужности директора Информационог центра за развој Потиског
региона, донела је решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-43/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07
и 84/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) и члана 18. Статута Информационог центра за развој Потиског региона,
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 19. фебруара 2016. године донела је

Број: 2.
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Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Информационог центра за развој Потиског региона

I
КРИСТИНА МОЛНАР МАКАИ из Кањиже, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Информационог центра за
развој Потиског региона, на период од четири године, са даном доношења овог решења.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 47. тачка 9. Статута општине
Кањижа Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) регулисано је да
скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре установа чији је оснивач.
Одредбама члана 18. Статута Информационог центра за развој Потиског региона утврђено је да оснивач
именује директора на период од четири године, на основу конкурса.
Кристина Молнар Макаи из Кањиже, именована је за вршиоца дужности директора решењем
Скупштине општине Кањижа бр. 02-59/2015-I/Б од 6. марта 2015. године, на период до годину дана.
Сагласно одредбама члана 17. Статута Информационог центра за развој Потиског региона, Управни
одбор установе је расписао и спровео конкурс за избор директора, извршио избор кандидата за директора и
доставио предлог за именовање директора Информационог центра за развој Потиског региона оснивачу.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење о
именовању Кристине Молнар Макаи за директора Информационог центра за развој Потиског региона, на
период од четири године.
Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о именовању Кристине Молнар Макаи
из Кањиже за директора Информационог центра за развој Потиског региона и упутило исти на даљи поступак
Скупштини општине Кањижа.
На основу наведеног, Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-44/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и
54/2011) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и
8/2014) Скупштина општинe Кањижа, на седници одржаној 19. фебруара 2016. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању заменика секретара
Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу
I
РАЗРЕШАВА СЕ заменик секретара Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу
Диана Мајор, дипл. правник.
II
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ИМЕНУЈЕ СЕ: за заменика секретара Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном
саставу, Марта Орос Ваш, дипл. правник.
III
Мандат новоименованог заменика секретара Општинске изборне комисије општине Кањижа траје до
истека мандата Општинске изборне комисије општине Кањижа образоване решењем Скупштине општине
Кањижа бр. 02-46/2014-I/Б од 31. јануара 2014. године.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Поука о правном средству: Против овог решења жалба се изјављује Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-41/2016-I/Б
Дана: 19.2.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 15. став 2. и 3. Одлуке о објављивању аката у „Сл. листу општине Кањижа“ („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 2/2010), по прибављеном мишљењу Одсека за финансије, буџет и ЛПА Општинске
управе општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на 124. седници донело је
Р Е Ш Е Њ Е
о одређивању висине годишње претплате и накнаде за објављивање огласа
у „Службеном листу општине Кањижа“

1. Годишња претплата на сва издања „Службеног листа општине Кањижа“, за 2016. годину износи
5.000,00 динара.
2. Продајна цена једног примерка „Службеног листа општине Кањижа“, у 2016. години износи 150,00
динара.
3. „Службени лист општине Кањижа“ се без накнаде доставља:
- Општинској управи општине Кањижа - 5 примерака,
- предузећима и установама чији је оснивач општина, по 1 примерак, кад се у „Службеном листу
општине Кањижа“, објављују акти ових предузећа и установа, или кад садрже акте органа општине који се
односе на њихов рад и месној заједници чији је општи акт објављен у „Службеног листа општине Кањижа“ - 1
примерак
4. Накнада за објављивање аката и огласа у „Службеног листа општине Кањижа“, у 2016. години износи
25,00 динара по куцаном реду текста, стандардне величине слова.
Накнаду из претходног става не плаћају органи општине, јавна предузећа и установе чији је оснивач
општина и месна заједница када објављује општа акта у складу са Одлуком о месним заједницама („Службеног
листа општине Кањижа“, бр. 3/2012).
5. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа

Председник општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.

Број: 2.
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Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-19/2016-I/Ц
Дана: 22.1.2016. године
Кањижа
На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014 и 96/2015 – др. закон), члана 64. Пословника Општинског већа
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2010) и предлога Комисије за безбедност саобраћаја на
путевима на територији општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на 126. седници донело је
П Р О Г Р А М
коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја
на територији општине Кањижа за 2016. годину
1. Овим Програмом се утврђује начин коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје на
територији општине Кањижа, за планиране активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Кањижа у 2016. годину.
2. Средства за реализацију овог Програма планирана су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину у
укупном износу од 3.800.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 648.411,77 динара су пренета, а неутрошена средства из 2015.
године.
Ред.бр.
1
2

Планирани приходи
Приходи планирани буџетом од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у 2016. години
Пренета неутрошена средства од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје из 2015. год.
УКУПНО

Ред.бр.

Планирани расходи

Износ у дин.
3.151.588,23
648.411,77
3.800.000,00

Износи у дин.

1

Унапређење саобраћајне инфраструктуре

2

Рад Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Кањижа

38.000,00

3

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

456.000,00

4
5
6

1.900.000,00

Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја
Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу
и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја
УКУПНО

456.000,00
380.000,00
570.000,00
3.800.000,00

3. Стручне и административно-техничке послове у вези са реализацијом Програма обавља Служба за
инспекцијско-надзорне послове и Одсек за финансије, буџет и ЛПА.
Набавка добара, услуга и радова врши се у складу са важећим прописима о јавним набавкама.
4. Комисија подноси Општинском већу општине Кањижа извештај о реализацији Програма, најкасније до 31.
јануара текуће за претходну годину.
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5. Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 400-40/2016-I/Ц
Дана: 5.2.2016. године
Кањижа

Председник Општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 74. тачка 1ђ Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014
– пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа, на 126. седници, донелo је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење путничко возило марке Peugeot Boxer 1.2.H2 110
у јавној својини општине Кањижа Дому здравља Кањижа
I
ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Дому здравља Кањижа, са седиштем у Кањижи, ул. Карађорђева бр. 53,
путничко возило марке Peugeot Boxer 1.2.H2 110, регистарске ознаке КА 013-EN, година производње 2015, број
шасије VF34BSMFB12950948, број мотора PSA4H0310TRJ90876653, снага мотора 81 Kw, запремина мотора
2198 ccm, број места за седење: 5, број осовина: 2, маса: 2405, највећа дозвољена маса: 3300, боја возила – 0M
бела, у јавној својини општине Кањижа.
II
Дом здравља Кањижа ће путничко возило описано у тачки I ове Одлуке користити за обављање своје
делатности.
III
Путничко возило се даје на коришћење без накнаде, на период до 31.12.2016. године.
IV
На основу ове Одлуке са Домом здравља Кањижа закључиће се уговор о давању на коришћење
путничког возила из тачке I ове одлуке.
Овлашћује се председник општине да са Домом здравља Кањижа потпише уговор о давању на
коришћење путничког возила из тачке I ове одлуке.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-37/2016-I/Ц
Дана: 05.02.2016. године
Кањижа

Председник Општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.
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