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На основу члана 20. тачка 31. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 129/2007, 83/2014 / др. закон и
101/2016 / др. закон) и члана 16. тачка 34. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 /
пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ У ОПШТИНИ КАЊИЖА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком о пружању услуга правне помоћу у општини Кањижа уређује се право на правну помоћ
(бесплатну или уз плаћање накнаде), облици остваривања правне помоћи, услови остваривања правне помоћи и
корисници правне помоћи (у даљем тексту: Одлука).
Правнu помоћ грађанима на територији општини Кањижа пружа Општинско правобранилаштво општине
Кањижа (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).
Члан 2
Правна помоћ се пружа грађанима који имају пребивалиште или боравиште на територији општине
Кањижа, у поступку остваривања њихових права и извршењу њихових обавеза пред органима управе, правосудним
и другим органима.
Општинско правобранилаштво пружа правну помоћ грађанима у границама свог овлашћења, које се
састоји у обавези пружања правне помоћи корисницима, у обиму и облицима предвиђеним одлуком.

II. ОБЛИЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 3
Пружање правне помоћи у смислу ове Одлуке обухвата састављање исправа и састављање поднесака
(молбе, захтеви, предлози, пријаве, приговори, тужбе, жалбе и др.).

III. УСЛОВИ ПРУЖАЊА ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 4
У поступку стицања права на пружање правне помоћи грађани подносе захтев Општинском
правобранилаштву.
Захтев из става 1. овог члана подноси се на обрасцу који је саставни део ове Одлуке (Прилог 1.).

-

Члан 5
Пружање правне помоћи неће се извршити:
ако би то било штетно по интересе подносиоца захтева,
ако би пружање правне помоћи било у супротности са законом, одредбама поступка или интересима
општинe Кањижа, јавних предузећа, привредних друштва и установа чији је оснивач општинa Кањижа,
ако би се пружање правне помоћи састојало од састављања жалбе у поступку у којој би другостепени орган
био орган или организација Општине Кањижа,
ако је у истој правној ствари пружена правна помоћ противној страни,
ако се из самог захтева, доказа и чињеница на којима се заснива захтев очигледно може закључити да је
такав захтев неоснован,
ако је реч о неоправданом вођењу поступка (када је подносилац захтева у очигледном несразмеру са
стварним изгледом на успех, или када жели да води поступак ради постизања сврхе која је супротна
начелима поштења и морала).

IV. КОРИСНИЦИ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
1. Корисници бесплатне правне помоћи
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Члан 6
Корисник бесплатне правне помоћи је физичко лице које испуњава услове за пружање правне помоћи
прописане овом Одлуком.
Право на бесплатну правну помоћ остварују лица са пребивалиштем или боравиштем на територији
општинe Кањижа, а која с обзиром на свој материјални положај не би могла остварити одређена права, без
угрожавања сопственог издржавања и издржавања чланова своје породице са којима живе у заједничком
домаћинству, и то:
- корисници новчане социјалне помоћи
- корисници додатка за помоћ и негу другог лица
- незапослена лица која су пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање у претходних 6
месеци
- лица старија од 60 година, која су поднела захтев за остваривање новчане социјалне помоћи,
- жртве насиља у породици.
Утврђивање припадности категорији лица која имају право на бесплатну правну помоћ врши се на основу
документа којим се доказује одговарајући статус корисника (решење или потврда Центра за социјални рад Кањижа,
кривична пријава, тужба за одређивање мере заштите од насиља у породици, уверење Националне службе за
запошљавање).
2. Корисници који остварују право на правну помоћ уз плаћање накнаде
Члан 7
Грађанима се правна помоћ пружа уз накнаду за услуге, на начин и у случајевима утврђеним овом
Одлуком.
Грађанима који немају статус корисника бесплатне правне помоћи, правна помоћ се пружа уз обавезу
корисника на плаћање одговарајуће новчане накнаде.
Висина накнаде одређује се према важећој Адвокатској тарифи у Републици Србији.
Новчана накнада се уплаћује у корист Буџета општинe Кањижа на текући рачун бр. 840-467845-86 позивом
на бр. 8801-04-број предмета.

V. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
Члан 8
Овлашћено лице дужно је да стави печат на сваку исправу или поднесак који је састављен и да га потпише.
Овлашћено лице је самостално у пружању правне помоћи и само одлучује која ће правна средства
употребити у корист странке.
Члан 9
Овлашћено лице за пружање правне помоћи дужно је, да савесно пружа правну помоћ у складу са законом
и Кодексом професионалне адвокатске етике.
Овлашћено лице је дужно да чува као тајну оно што му је странка поверила.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о тарифи о наградама и накнадама трошкова за
пружање правне помоћи општинсе управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008, 3/2011 и
11/2011).
Члан 11
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општинe Кањижа“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-107/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

Прилог 1
1. sz. melléklet
Република Србија – Szerb Köztársaság
Аутономна покрајина Војводина – Vajdaság Autonóm Tartomány
Oпштинско правобранилаштво општине Kањижа
Magyarkanizsai Községi Vagyonjogi Ügyészség
Број – Ügyiratszám: ________/20__-I/E
Дана – Kelt: __________________
Кањижа – Magyarkanizsa
ЗАХТЕВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
JOGSEGÉLY NYÚJTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Подносилац захтева – Kérelmező:
Име – Utónév

__________________________________________________________

Презиме – Családi név

__________________________________________________________

Име оца – Édesapja neve

__________________________________________________________

Датум рођења – Születési idő

__________________________________________________________

Адреса – Lakcím

__________________________________________________________

Тел. – Telefon

__________________________________________________________

Подносилац захтева је приступио органу за пружање правне помоћи општине Кањижа ради:
A kérelmező jogsegély nyújtása iránt a következő ügyben fordult a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalhoz:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Прилози захтева:
A kérelem mellékletei:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________
Подносилац захтева – Kérelmező
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На основу члана 28. став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 20. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр.
65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), чл. 16. тачка 22. и 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа”, бр. 8/17 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018.
године, донела је
ОДЛУКУ
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, OПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА
И СУЗБИЈАЊУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се у циљу заштите пољопривредног земљишта и имања на територији општине Кањижа
уређује:
-

заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете
заштита пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом
заштита пољских путева,
заштита канала за одводњавање и наводњавање
вршење пољочуварских послова
надзор
казнене одредбе и
друга питања од значаја за спровођење ове Одлуке.

Члан 2.
Предмет заштите, у смислу ове Одлуке је пољопривредно земљиште, усеви и засади на пољопривредном
земљишту, без обзира на облик својине, опрема и објекти на истом, пољопривредна механизација на истима, као и
пољски путеви и канали за одводњавање и наводњавање.
Члан 3.
Под пољопривредним земљиштем у смислу ове Одлуке сматрају се њиве, вртови, повртњаци, воћњаци,
виногради, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре, без обзира на облик својине на подручју oштине и земљиште које
је одговарајућим планским актом намењено за пољопривредну производњу до привођења другој намени.
Под усевима у смислу ове Одлуке подразумевају се засејане пољопривредне културе намењене за људску и
сточну исхрану и индустријску прераду.
Под засадима у смислу ове Одлуке подразумевају се воћњаци и виногради који се налазе ван граница
грађевинског подручја града.
Под пољским путевима подразумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле пољопривредног
земљишта изван граница грађевинског подручја у општини Кањижа.
Под каналима за наводњавање и одводњавање подразумевају се канали који се граниче са парцелама и
пољским путевима и служе за прилив, односно одлив воде,а у циљу унапређења пољопривредне производње.
Под опремом и објектима подразумевају се машине и механизација за пољопривредну производњу,
рибњаци, грађевински објекти у функцији пољопривредне производње, системи за наводњавање и одводњавање,
бунари, црпне станице и противградне станице а налазе се на пољопривредном земљишту.
Под пољозаштитним појасом сматра се у смислу ове Одлуке једно или вишередни засад дрвенастих врста
(дрвеће и жбуње) који заштићују земљиште од ерозије и ветрова, а погодни су за заклон и гајење дивљачи.
Под заштитом пољопривредног земљишта у смислу ове Одлуке подразумевају се мере и активности које се
предузимају у циљу трајног обезбеђења природних функција земљишта коришћења земљишта у складу са његовом
наменом, очувања и унапређивања наменског коришћења земљишта.
Под опасним и штетним материјама у смислу ове Одлуке подразумевају се групе неорганских и органских
једињења која обухватају токсичне, корозивне, запаљиве, самозапаљиве и радиоактивне производе и отпад у
чврстом, течном или гасовитом агрегатном стању и које имају опасан и штетан утицај на земљиште.
Под пољочуваром у смислу ове Одлуке подразумева се службено лице који спроводи мере у циљу
непосредне заштите пољопривредног земљишта, усева, засада, пољских путева, канала за наводњавање и
одводњавање од пољске штете, као и опреме и објеката на пољопривредном земљишту.
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II МЕРЕ ЗАШТИТЕ УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉСКИХ
ПУТЕВА И КАНАЛА
Члан 4.
У циљу заштите усева и засада пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом, пољских путева и
канала од пољске штете, забрањено је:
1. присвајати, кидати, чупати, разбацивати и брати туђе пољопривредне усеве и засаде;
2. ломити, сећи, кидати, хемијским или биолошким путем, као и на други начин оштетити туђе усеве, засаде и
дрвеће;
3. палити остатке усева и засада на сопственом и туђем пољопривредном земљишту;
4. прелазити трактором, запрежним колима и другим средствима преко туђег пољопривредног земљишта,
усева и засада, уколико на овим пољопривредним површинама не постоји право службености;
5. користити пољопривредну механизацију, направе и средства за обраду, заштиту и негу пољопривредних
култура на начин којим се наноси штета на суседним и околним имањима и пољопривредним културама;
6. изорати и на други начин оштетити белеге-међаше;
7. пуштати на испашу и терати стоку и живину преко туђег обрадивог пољопривредног земљишта, усева и
засада;
8. гоњење стоке и живине пољским путевима и путевима који воде поред пољопривредних имања, изузев на
оним пољским путевима који су актом надлежног органа месне заједнице одређени за терање стоке и
живине на територији односне месне заједнице до месних пашњака;
9. износити и бацати разне биљне остатке, хемијска средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве животиња и
друто смеће на сопственом и туђем пољопривредном земљишту, пољским путевима, каналима за
одводњавање и наводњавање као и у бунаре и рибњаке;
10. испуштати фекалије и осочни отпад на туђе пољопривредно земљиште, канале за наводњавање и
одводњавање, бунаре и рибњаке;
11. вршити прикупљање остатака пољопривредних плодова без писмене сагласности власника имања;
12. присвојити, кидати, ломити и вршити штету на било који други начин у рибњацима, грађевинским
објектима у функцији пољопривредне производње, системима за наводњавање и одводњавање, бунарима,
црпним станицама и противградним станицама;
13. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и затрпавати пољске путеве, пашњаке, утрине, стазе, насипе,
јарке или канале у пољу;
14. кварити пољске путеве неблаговременим искључивањем елемената пољопривредних машина;
15. поставити ограду, живу ограду или било који физички предмет који омета обрађивање суседне парцеле на
удаљености краћој од 0,5 m од заједничке међе без писмене сагласности суседа
16. посадити засад винове лозе на удаљености краћој од 1 m од заједничке међе;
17. посадити вишегодишње дрвенасте засаде са мањом крошњом (чији је највећи пречник крошње 6 м) на
удаљености краћој од 3 m од заједничке међе:
18. посадити вишегодишње дрвенасте засаде са већом крошњом (чији је највећи пречник крошње 12 m) на
удаљености краћој од 6 m од заједничке међе;
19. ломити, изорати или на други начин оштетити биљке засађене у ветрозаштитном појасу.
Члан 5.
Власници, односно закупци пољопривредног земљишта могу напасати властиту стоку искључиво на
сопственом обрадивом пољопривредном земљишту, под условом да обезбеде превоз стоке од објекта за држање
стоке до места напасања и назад и чување стоке за време напасања на начин који обезбеђује заштиту усева и засада
на суседним парцелама.
Надлежни орган месне заједнице може својим актом да уреди терање стоке на пољским путевима на
територији односне месне заједнице до месних пашњака.
Ближи услови напасања стоке на месним пашњацима уређују се посебном одлуком.
Члан 6
Власници, односно закупци обрадивог пољопривредног земљишта дужни су да земљиште редовно
обрађују, као и да врше систематско уклањање парложне траве и амброзије на истом.
Члан 7
Ради очувања како величине тако и стања проходности путева забрањено је одоравање и преоравање
површине пута као и на било који начин спречавање проходности путева.
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Члан 8
У циљу враћања оштећених и одораних пољских путева и затрпаних канала у првобитно стање, на
иницијативу пољочувара руководилац организационе јединице Општинске управе надлежне за инспекцијске
послове може да изда налог за премер пољског пута или поправку оштећеног пута, односно канала.
Сви трошкови премера и уређења пута, као и канала падају на терет починиоца штете.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

Члан 9
За обезбеђење организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала
од пољске штете у смислу ове Одлуке, надлежна је организациона јединица Општинске управе за послове
пољопривреде.
Заштита од пољске штете обухвата:
- реализацију активности и мера у циљу непосредне заштите усева и засада на пољопривредном земљишту и
настанка пољске штете и заштите пољских путева и канала;
- спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту;
- спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, осим на пољопривредном земљишту
у сопственом власништву држаоца/власника стоке;
- утврђивање радњи, прикупљање податка о пољопривредном земљишту, пољском путу или каналу на којем
је штета учињена и његовом власнику, односно закупцу, прикупљање података о извршиоцу и сведоцима и
сачињавање записника;
- благовремену доставу обавештења организационој јединици Општинске управе надлежној за послове
инспекције о пољској штети, као и власнику, односно закупцу пољопривредног земљишта коме је штета
причињена;
Члан 10
Спровођење мера из члана 9. ове Одлуке општина Кањижа може организовати у оквиру Општинске управе
или поверити привредном друштву, предузећу, предузетнику или другом правном лицу регистрованом за обављање
наведене делатности изабраном у поступку јавне набавке.
Привредно друштво, предузеће, предузетник или правно лице из претходног става овог члана има обавезу
да за обављање послова пољочувара ангажује лица која имају пребивалиште на територији општине Кањижа.
Члан 11
Пољочувар има службену легитимацију правоугаоног облика димензија 9 х 5 цм која осим слике садржи
личне податке пољочувара, број легитимације, својство и подручје на којем врши дужност пољочувара.
За време обављања послова пољочувар има обавезу да носи службену легитимацију и јасно видљиву
ознаку на одећи о свом својству.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Члан 12
У обављању послова заштите пољочувар има права и дужности да:
редовно обилази пољопривредно земљиште, пољске путеве и канале за наводњавање и одводњавање на
подручју на којем врши дужност пољочувара;
спречава све радње којима се наноси пољска штета на пољопривредним усевима и засадима, на
пољопривредном земљишту и на пољским путевима и каналима;
спречава наношење штете механизацији на пољопривредним имањима и на објектима у функцији
пољопривредне производње;
утврђује идентитет власника односно закупца пољопривредног земљишта којем је нанета штета;
од лица затечених у радњи извршења прекршаја одузима све присвојене плодове и предмете и уз потврду
их предаје оштећеном власнику односно закупцу пољопривредног земљишта, а у случају да је исти
непознат, одузете плодове и предмете, предаје у месној заједници;
упозори власника односно закупца пољопривредног земљишта и канала за наводњавање и одводњавање да
изврши уклањање корова, парложне траве и амброзије;
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7. стоку откривену у штети, без чувара или чији је власник непознат, спроведе и преда у најближе
прихватилиште за напуштене животиње;
8. обавештава руководиоца организационе јединице Општинске управе надлежне за инспекцијске послове о
учињеној штети ради покретања прекршајног поступка;
9. обавести надлежно комунално предузеће да изврши уклањање нађених лешева животиња на
пољопривредним земљиштима;
Члан 13
Пољочувар је дужан да приликом откривања пољске штете сачини записник који садржи: време и место на
коме је штета причињена, опис причињене штете, идентитет лица затеченог у радњи извршења штете (име,
презиме, адреса и ЈМБГ) и његову изјаву, изјаве сведока (уколико их има), изјаву оштећеног лица-власника односно
закупца уколико је познат.
Пољочувар је дужан да приликом откривања пољске штете фотографише пољопривредно земљиште на
којем је штета учињена и остало што је битно за утврђивање обележја радње, као и да сачува пронађене предмете са
лица места.
Записник са доказима (фотографије, пронађени предмети), пољочувар је дужан да достави руководиоцу
организационе јединице Општинске управе надлежне за инспекцијске послове у року од три дана од дана
откривања пољске штете.
Члан 14
Уколико власник односно закупац пољопривредног земљишта утврди да му је штета причињена, а
пољочувар то није уочио, исти има право да штету пријави пољочувару најкасније у року од два дана од дана
сазнања за причињену штету.
Члан 15
Пољочувар може да затражи помоћ Полицијске управе ако није могао да идентификује лице односно лице
односно лица затечена у чињењу пољске штете или ако лице односно лица одбију сарадњу са пољочуварем.
Члан 16
Пољочувар дужан је да одмах, а најкасније у року од пет дана обавести и достави примерак записника
власнику односно закупцу пољопривредног земљишта коме је штета причињена.
Члан 17
Месне заједнице на територији општине Кањижа су дужне да обезбеде одговарајући простор за чување и
смештај одузетих предмета и плодова до предаје власнику односно држаоцу, а најдуже 48 часова од тренутка
предаје на чување.
Запослени у месној заједници дужни су да пруже помоћ пољочувару и пруже релевантне информације у
вези причињене пољске штете, односно у вези идентификације власника усева или починиоца пољске штете.
Члан 18
Уколико пољочувар затекне стоку у пољској штети, без чувара или чији је власник непознат, исту спроводи
и предаје у најближе прихватилиште за напуштене животиње.
Пољочувар има обавезу да у сарадњи са месном заједницом на чијем подручју је затечена стока у пољској
штети, организује превоз и смештај стоке, о чему саставља извештај и исти доставља руководиоцу Општинске
управе надлежне за инспекцијске послове и месној заједници.
Стока се предаје власнику односно држаоцу стоке уколико исти поднесе захтев пољочувару најкасније у
року од 48 часова од дана смештаја стоке на начин утврђен у претходном ставу овог члана и докаже да је стока
његова, а након измирења трошкова превоза, исхране и чувања.
Члан 19
Када се власник односно држалац стоке не јави у року или одбије да преузме стоку под условима из члана
18. став 3. ове Одлуке, пољочувар може спровести поступак путем јавног надметања у року од 7 дана од дана
доставе обавештења власнику односно држаоцу стоке, с тим што има обавезу да новчана средства по одбијању
трошкова превоза и чувања, положи у депозит.
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Ако се власник односно држалац стоке не јави у року од 6 месеци или не покрене судски спор, депонована
средства се користе за одржавање пољских путева.
Члан 20
Власници односно корисници пољопривредног земљишта право на накнаду штете могу остварити судским
путем.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице, односно
одговорно лице у правном лицу ако:
1. без дозволе власника односно закупца пољопривредног земљишта прикупља остатке пољопривредних
плодова (чл. 4. ст. 1. тач. 11. ове Одлуке),
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. наноси штету на туђим пољопривредним земљиштима, усевема, засадима и пољопривредним објектима
(чл. 4. ст. 1. тач. 1., 2., 4., и 12. ове Одлуке).
2. пали остатке усева и засада на својој или туђој парцели (чл. 4. ст. 1. тач. 3 ове Одлуке),
3. изорава и на други начин оштети белеге-међаше (чл. 4. ст. 1. тач. 6. ове Одлуке),
4. одорава или оштећује пољски пут, стазу, канал, пашњак, насип или ветрозаштитни појас, као и ако без
овлашћења одорава суседну или другу парцелу на којој нема право својине или закупа или приликом
пољопривредних радова неовлашћено врши окретање радних машина на туђој парцели (чл. 4. ст. 1. тач. 5.,
13., 14. и 19. ове Одлуке),
5. стави ближе од 0,5 м од заједничке међе суседа ограду, живу ограду или било који физички предмет који
смета обрађивању суседне парцеле без писменог споразума суседа (чл. 4. ст. 1. тач. 15.),
6. сади ближе од 1 м од заједничке међе суседа засаде винове лозе (чл. 4. ст. 1. тач. 16.),
7. сади ближе од 3 м од заједничке међе суседа вишегодишње засаде-воћке са мањом крошњом (чији је
највећи пречник крошње 6 м) (чл. 4. ст. 1. тач. 17.),
8. сади ближе од 6 м од заједничке међе суседа вишегодишње засаде-воћке са већом крошњом (чији је највећи
пречник крошње 12 м) (чл. 4. ст. 1. тач. 18.).
Новчаном казном у фиксном износу од 7.500 динара казниће се за прекршај из става 2. овог члана физичко
лице и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 7.500 динара казниће се казниће се за прекршај из става 2. овог
члана предузетник.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. врши испашу стоке на обрадивом пољопривредном земљишту осим на сопственом или тера стоку пољским
путевима и путевима који воде поред пољопривредних имања на којима то није дозвољено актом
надлежног органа месне заједнице (чл. 4. ст. 1. тач. 7. и 8. ове Одлуке).
2. одлаже на њиви (својој или туђој) или на јавној површини у атару амбалажу или остатке пестицида или
других хемијских препарата, испушта фекалије и осочни отпад, односно одлаже друго смеће (чл. 4. ст. 1.
тач. 9. и 10. ове Одлуке).
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај из става 3. овог члана
физичко лице и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара казниће се за прекршај из става 3. овог члана
предузетник.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22
Уколико је вршење послова из члана 12. ове Одлуке поверено привредном друштву, предузећу,
предузетнику или правном лицу, вршилац послова има обавезу да једном годишње достави извештај о свом раду
организационој јединици Општинске управе надлежној за послове пољопривреде.
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Члан 23
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о сузбијању пољске штете и забрани номадске
испаше стоке на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 1/08, 4/09, 11/09, 7/2010 - др.
одлука и 2/2017 - друга одлука)
Члан 24
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: 02-108/2018
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 18 став 6., члана 19 став 1 тачка 3), члана 22 став 7 и став 10, члана 25 и члана 27 став 10 Закона о
јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17), члана 47 тачка 21),
25) и 29) Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст), чл. 4. ст. 2., 5. и 6.,
члана 10. и 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 16/13 и 9/17) Скупштина општине Кањижа, на
седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДУЗИМАЊУ И О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ПОД ЛН БР. 5962 К.О. КАЊИЖА
I
ОДУЗИМА СЕ право коришћења од Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа, са седиштем у
Кањижи, Трг главни бр. 9/Б (мат. бр. 8126801, ПИБ 100953289) на:
- помоћној згради - мост бр. 16., са корисном површином од 25 m², грађевинска површина 29 m², уписанoj у
ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, обим удела 1/1,
- помоћној згради (пролаз и тераса) бр. 15., са корисном површином од 65 m², грађевинском површином од
69 m², уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, у природи у Кањижи, ул. Главни
трг, са обимом удела 1/1 и
- посебном (етажираном) делу бр. 6, поткровље - пословни простор - једна просторија културе, таван са
корисном површином од 77 m², грађевинском површином од 161 m², које се налази у згради културе бр.
14., обим удела 1/1.
II
ОДУЗИМА СЕ право коришћења од Регоналног креативног атељеа Кањижа, са седиштем у Кањижи, Трг
главни бр. 9/В (мат. бр. 8873631, ПИБ104977122) на:
- згради културе бр. 14., са корисном површином од је 2115 m², грађевинском површином од 2660 m²,
уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930., обим удела заједнички;
- посебном (етажираном) делу бр. 2, подрум - пословни простор - девет и више просторија културе, са
корисном површином од 187 m², грађевинском површином од 237 m², који се налази у згради културе бр.
14., обим удела 1/1;
- посебном (етажираном) делу бр. 4, приземље - пословни простор - девет и више просторија културе, са
корисном површином од 205 m², грађевинском површином од 235 m², које се налази у згради културе бр.
14., обим удела 1/1;
- посебном (етажираном) делу бр. 5, поткровље - пословни простор - девет и више просторија културе, са
корисном површином од 567 m², грађевинском површином од 681 m², које се налази у згради културе бр.
14., обим удела 1/1;
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посебном (етажираном) делу бр. 7, поткровље - пословни простор - четири просторије културе, са
корисном површином од 158 m², грађевинском површином од 252 m² које се налазе у згради културе бр.
14., обим удела 1/1.

III
ПРЕНОСИ СЕ право коришћење Регоналном креативном атељеу Кањижа, са седиштем у Кањижи, Трг
главни бр. 9/В (мат. бр. 8873631, ПИБ 104977122) на:
- непокретности у јавној својини општине Кањижа, уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, парц. бр. 930, коју
чини земљиште под зградом - објектом од 14 а 26 m², земљиште под зградом - објектом од 04 а 65 m²,
земљиште под зградом - објектом од 08 а 67 m², земљиште под зградом - објектом од 72 m², земљиште под
зградом - објектом од 29 m², земљиште под зградом - објектом од 02 а 82 m², земљиште уз зграду - објекат
од 1 а 20 m² и остало природно неплодно земљиште од 34 а 15 m², укупне површине 66 а 76 m² тј. право
коришћење на целом земљишту са обимом удела заједнички;
- згради културе бр. 13. (пробна сала са канцеларијама и радионицама Регионалног креативног атељеа
Кањижа), са површином од 465 m², уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, у
природи у Кањижи, Главни трг бр. 9/В., са обимом удела 1/1 и
- помоћној згради - мост бр. 16., са корисном површином од 25 m², грађевинском површином од 29 m²
уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, у природи у Кањижи ул. Главни трг, са
обимом удела 1/1.
IV
ПРЕНОСИ СЕ право коришћење Образовно-културној установи „Cnesa“ Кањижа са седиштем у Кањижи,
Трг главни бр. 9/Б (мат.бр. 8126801, ПИБ 100953289) на:
- непокретности у јавној својини општине Кањижа, уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, парц. бр. 930, коју
чини земљиште под зградом - објектом од 14 а 26 m², земљиште под зградом - објектом од 04 а 65 m²,
земљиште под зградом - објектом од 08 а 67 m², земљиште под зградом - објектом од 72 m², земљиште под
зградом - објектом од 29 m², земљиште под зградом - објектом од 02 а 82 m², земљиште уз зграду - објекат
од 1 а 20 m² и остало природно неплодно земљиште од 34 а 15 m², укупне површине 66 а 76 m² тј. право
коришћења на целом земљишту са обимом удела заједнички;
- згради културе бр. 2., са површином од 1426 m², уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц.
бр. 930, у природи у Кањижи,. Главни трг бр. 9/Б., са обимом удела 1/1;
- згради културе бр. 14., са корисном површином од 2115 m², грађевинском површином од 2660 m², уписаној
у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, у природи у Кањижи, Главни трг бр. 9, са обимом
удела заједнички;
- помоћној згради (пролаз и тераса) бр. 15., са корисном површином од 65 m², грађевинском површином од
69 m², уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, у природи у Кањижи, Главни трг, са
обимом удела заједнички;
- посебном (етажираном) делу бр. 1, подрум - пословни простор - девет и више просторија културе, са
корисном површином од 376 m², а грађевинском површином од 455 m² који се налази у згради културе бр.
14., са обимом удела 1/1;
- посебном (етажираном) делу бр. 3, приземље - пословни простор - девет и више просторија културе, са
корисном површином од 546 m², грађевинском површином од 639 m² које се налази у згради културе бр.
14., са обимом удела 1/1.
V
ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ привредном друштву КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА, са седиштем
у Кањижи, Трг главни бр. 9 (мат.бр. 20823224, ПИБ 107544227):
- непокретност у јавној својини општине Кањижа, уписана у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, парц. бр. 930, коју
чини земљиште под зградом - објектом од 14 а 26 m², земљиште под зградом - објектом од 04 а 65 m²,
земљиште под зградом - објектом од 08 а 67 m², земљиште под зградом - објектом од 72 m², земљиште под
зградом - објектом од 29 m², земљиште под зградом - објектом од 02 а 82 m², земљиште уз зграду - објекат
од 1 а 20 m² и остало природно неплодно земљиште од 34 а 15 m², укупне површине 66 а 76 m² тј. право
коришћење на целом земљишту са обимом удела заједнички;
- зграда културе бр. 14., са корисном површином од 2115 m², грађевинском површином од 2660 m², уписана у
ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, у природи у Кањижи, Главни трг бр. 9, са обимом
удела заједнички;
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помоћна зграда (пролаз и тераса) бр. 15., са корисном површином од 65 m², грађевинском површином од 69
m², уписаној у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, саграђеној на парц. бр. 930, у природи у Кањижи, Главни трг, са
обимом зајенички;
посебни (етажирани) део бр. 2, подрум , пословни простор - девет и више просторија културе, са корисном
површином од 187 m², грађевинском површином од 237 m² који се налази у згради културе бр. 14., са
обимом удела 1/1;
посебни (етажирани) део бр. 4, приземље , пословни простор - девет и више просторија културе, са
корисном површином од 205 m², грађевинском површином од 235 m² које се налазе у згради културе бр.
14., са обимом удела 1/1;
посебни (етажирани) део бр. 5 поткровље , пословни простор - девет и више просторија културе, са
корисном површином од 567 m², грађевинском површином од 681 m² које се налазе у згради културе бр.
14., са обимом удела 1/1;
посебни (етажирани) део бр. 6 поткровље , пословни простор - једна просторија културе, таван, са
корисном површином од 77 m², грађевинском површином од 161 m² која се налази у згради културе бр. 14.,
са обимом удела 1/1;
посебни (етажирани) део бр. 7 поткровље , пословни простор - четири просторије културе, са корисном
површином од 158 m², грађевинском површином од 252 m² које се налази у згради културе бр. 14., са
обимом удела 1/1.

VI
Право коришћења на непокретностима из тачке III и IV ове Одлуке преноси се на неодређено време, без
накнаде, ради обављања делатности Регоналног креативног атељеа Кањижа и Образовне-културне установе
„Cnesa“ Кањижа, у складу са актом о оснивању предметних установа.
Регонални креативни атеље Кањижа и Образовно-културна установа „Cnesa“ Кањижа имају право да
непокретности из тачке III и IV ове Одлуке држе и да исте користе у складу са природом и наменом ствари, да исте
дају у закуп, уз сагласност надлежног органа општине и да њима управљају у складу са законом.
Уговор о закупу закључен без сагласности надлежног органа општине је ништав.
Регонални креативни атеље Кањижа и Образовно-културна установа „Cnesa“ Кањижа немају својинска
права на непокретностима из тачке III и IV ове Одлуке, односно немају право отуђења укључујући и размену,
преноса права коришћења, стављања хипотеке, улагања у капитал.
Регонални креативни атеље Кањижа и Образовно-културна установа „Cnesa“ Кањижа се обавезују да
редовно измирују комуналне трошкове који проистичу из коришћења непокретности (вода, струја, гас, телефон
итд.), као и трошкове текућег одржавања непокретности.
Улагање у непокретности из тачке III и IV ове Одлуке, које прелази обим текућег одржавања, Регонални
креативни атеље Кањижа и Образовно-културна установа „Cnesa“ Кањижа могу вршити само уз сагласност
надлежног органа општине.
VII
Непокретност из тачке V ове Одлуке се даје на коришћење на неодређено време, без накнаде, ради
обављања делатности привредног друштва КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА, у складу са актом о оснивању
предметног друштва капитала.
КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА има право да непокретност из тачке V ове Одлуке држи и да је
користи у складу са природом и наменом ствари, која непокреност је неопходна за обављање делатности за које је
привредно друштво основано.
КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА нема својинска права на непокретности из тачке V ове Одлуке,
односно нема право отуђења укључујући и размену, преноса права коришћења, стављања хипотеке, улагања у
капитал.
КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА се обавезује да редовно измирује комуналне трошкове који
проистичу из коришћења (вода, струја, гас, телефон итд.) непокетности, као и трошкове текућег одржавања
непокретности.
Улагање у непокретност из тачке V ове Одлуке, које прелази обим текућег одржавања, КАЊИЖАТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА може вршити само уз сагласност надлежног органа општине.
VIII
Надлежни орган општине може одлучити да се непокретности из тачке III, IV и V ове Одлуке одузму од
носиоца права коришћења односно од корисника, ако исте нису у функцији остваривања надлежности, односно
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делатности носиоца права коришћења односно корисника на тој ствари и ако непокретност користе супротно
закону, другом пропису или природи и намени непокретности.
Право коришћења на непокретности из тачке III, IV и V ове Одлуке престаје и у случају њеног отуђења из
јавне својине, на основу одлуке надлежног органа општине, независно од воље носиоца права коришћења односно
корисника на тој непокретности, у случају престанка носиоца права коришћења односно корисника непокретности,
као и у другим случајевима утврђеним законом.

-

IX
На основу ове одлуке извршиће се:
брисање уписаног носиоца права коришћења на непокретностима у јавној својини из тачке I и II ове
Одлуке и
упис носиоца права коришћења, Регоналног креативног атељеа Кањижа, са седиштем у Кањижи, Трг
главни бр. 9/В (мат.бр. 8873631, ПИБ 104977122) и Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа, са
седиштем у Кањижи, Трг главни бр. 9/Б (мат.бр. 8126801, ПИБ 100953289) на непокретностима у јавној
својини из тачке III и IV ове Одлуке, у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима.

X
На основу ове одлуке закључиће се Уговор о коришћењу непокретности у јавној својини из тачке V ове
Одлуке без накнаде између Оппштине Кањижа, као оснивача и привредног друштва КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о.
КАЊИЖА, са седиштем у Кањижеи, Трг главни бр. 9 (мат.бр. 20823224, ПИБ 107544227), чији је оснивач општина
Кањижа.
Овлашћује се председник општине да са друштвом капитала, КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА
закључи уговор из шретходног става ове тачке.
XI
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о давању ствари на коришћење Привредном
друштву „КАЊИЖА-ТУРИЗАМ“ д.о.о. Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 21/2012), Одлука о давању
сагласности Регионалном креативном атељеу „Нађ Јожеф“ Кањижа на давање у закуп ставри и опредељивању
намене ствари за време трајања закупа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 21/2012) и Одлука о давању на коришћење
„Art caffe“-а Привредном друштву „КАЊИЖА-ТУРИЗАМ“ д.о.о. Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
2/2014).
XII
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
О б р а з л о ж е њ е
Установе, Образовнo-културна установа „Cnesa“ Кањижа са седиштем у Кањижеи, Трг главни бр. 9/Б
(мат.бр. 8126801, ПИБ 100953289), Регонални креативни атеље Кањижа, са седиштем у Кањижи, Трг главни бр. 9/В
(мат.бр. 8873631, ПИБ 104977122) и привредно друштво КАЊИЖА-ТУРИЗАМ д.о.о. КАЊИЖА, са седиштем у
Кањижеи, Трг главни бр. 9. (мат.бр. 20823224, ПИБ 107544227) користе непокретност у јавној својини општине
Кањижа, уписану у ЛН бр. 5962 к.о. Кањижа, парц. бр. 930, коју чини земљиште под зградом – објектом од 14 а 26
m² (зграда кутуре бр. 2.), земљиште под зградом – објектом од 04 а 65 m² (зграда кутуре бр. 13.), земљиште под
зградом – објектом од 08 а 67 m²(зграда кутуре бр. 14.), земљиште под зградом – објектом од 72 m² (помоћна зграда
бр. 15.), земљиште под зградом – објектом од 29 m² (помоћна зграда бр. 16.), земљиште под зградом – објектом од
02 а 82 m² (зграда у фунцији осталог образовања бр. 17.), земљиште уз зграду - објекат од 1 а 20 m² и остало
природно неплодно земљиште од 34 а 15 m², укупне површине 66 а 76 m² у природи у Кањижи, Главни трг бр. 9,
9/Б и 9/В.
Доношење овог акта о одузимању и о давању на коришћње предметних делова непокрености је неопходно
ради усаглашавања стања у природи и у РГЗ Служби за катастар непокрености, као и ради усалашавања основа
коришћења предметне непокрености са одредбама Закона о јавној својини у циљу обављања делатности установе и
привредног друштва, утврђених оснивачким актима установа односно привредног друштва.
Одредбама члана 18. став 6. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.
закон, 108/16 и 113/17), (у даљем тексту: Закон) прописано је да установе и јавне агенције и друге организације
(укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица
локалне самоуправе, које немају статус државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно
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органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на
непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење.
Одредбама члана 19. став 1. тачка 3. Закона прописано је да корисници ствари у јавној својини су јавна
предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе, као и њихова зависна друштва, на основу уговора закљученог на основу акта надлежног орагна а којим
нису пренете у својину тог предузећа, односно друштва.
Одредбама члана 21. став 2. Закона прописано је да друштво капитала чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које не обавља делатност од општег интереса може по
основу уговора закљученог са оснивачем, уз накнаду или без накнаде, користити непокретности које му нису
уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које је основано.
Одредбама члана 22. став 7, и 10, Закона прописано је да влада може одлучити да се непокретност у
својини Републике Србије на којој постоји право коришћења из члана 18. овог закона, која није у функцији
остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и непокретност која се
користи супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од носиоца права
коришћења, с тим што се ове одредбе Закона сходно примењују и код одузимања непокретности у својини
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а о одузимању одлучује надлежни орган аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 24. став 1. Закона прописано је да носиоци права коришћења из члана 18. и корисници из
члана 21. Закона управљају покретним и непокретним стварима у јавној својини које користе, а одредбама става 2.
истог члана прописано је да управљање стварима у јавној својини јесте њихово одржавање, обнављање и
унапређивање, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај права
коришћења, односно коришћења законом није нешто друго прописано.
Одредбама члана 5, става 6, Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
јавној својини општине Кањижа утврђено је да Скупштина општине може одлучити да се непокретност у својини
општине на којој постоји право коришћења из члана 3. ове одлуке, која није у функцији остваривања надлежности,
односно делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и непокретност која се користи супротно закону,
другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења.
Одредбама члана 47. тачка 21. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 –
пречишћен текст), (у даљем тексту: Статут) утврђено је да скупштина општине одлучује о давању на коришћење
непокретности друштву капитала које не обавља делатност од општег интереса, чији је општина оснивач, које су му
је неопходне за обављање делатности ради које је основано.
Одредбама члана 47. тачка 25. Статута утврђено је да скупштина општине одлучује о преносу права
коришћења на непокретностима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим
организацијама чији је оснивач општина и на којима има право јавне својине.
Одредбама члана 47. тачка 29. Статута утврђено је да скупштна општине одлучује о одузимању
непокретности у јавној својини општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне
агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари.
Одредбама члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 – исправка, 16/13 и 9/17) прописано је да одлуку о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи општине и одлуку о
прибављању ствари и располагању стварима у својини општине доноси Скупштина општине, те је сагласно
наведеном донета одлука као о диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општина Кањиже
Број: 02-106/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 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), члана 37. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон и 108/16), члана 21. став 2. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
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поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/12, 48/15, 99/15,
42/17 и 94/17), члана 8. и 33. Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној
својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/15, 25/16 и 18/17) и члaна 47. тачка 18. Статута
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр 8/2017- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на
седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УПИСАНЕ У ЛН БРОЈ 5814 К.О.
КАЊИЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА НАЈПОВОЉНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ У ПОСТУПКУ
ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ
I
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кањижа неизграђено грађевинско земљиште уписано у ЛН број
5814 к.о. Кањижа, на катастарској парцели бр. 2915 у Кањижи, грађевинска парцела без објекта, укупне површине
од 3518 m² које се налази у Кањижи, у улици Нушићева.
II
Непокретност из тачке I ове одлуке отуђује се најповољнијем понуђачу у поступку прикупљања писмених
понуда јавним огласом Едварду Хусаку из Кањиже, ул. Главна бр. 3.
III
Купопродајна цена грађевинског земљишта из тачке I ове Одлуке износи 1.200.200,00 динара.
Најповољнији понуђач из тачке II ове Одлуке је уплатио на име депозита 120.020,00 динара.
Најповољнији понуђач је дужан да преостали део од понуђене купопродајне цене у износу од 1.080.180,00
динара уплати на рачун бр. 840-811151843-89 најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.
Средства остварена отуђењем представљају приход Општине Кањижа.
IV
Уколико најповољнији понуђач не уплати преостали део од понуђене купопродајне цене у року
предвиђеном у претходној тачки ове Одлуке, сматра се да је одустао од закључења уговора о отуђењу предметног
грађевинског земљишта.
V
Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Кањижа, закључује се
најкасније у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, по претходно прибављеном мишљењу Општинског
правобранилаштва општине Кањижа.
VI
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Образложење
Неизграђено грађевинско земљиште уписано је у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, у јавној својини општине
Кањижа, на катастарској парцели бр. 2915 у Нушићевој улици чини грађевинска парцела без објекта, укупне
површине од 3518 m².
Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Експозитура Кањижа утврдила је
тржишну цену непокретности која је предмет отуђења у износу од 1.200.000,00 динара.
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 28.12.2017. године донела је Одлуку о покретању
поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа парц. бр. 2915 из јавне својине општине
Кањижа, објављивањем јавног огласа за прикупљање писмених понуда бр. 02-458 /2017-I/Б („Сл. листу општине
Кањижа“, бр. 19/2017).
Јавни оглас за отуђење непокретности уписане у ЛН број 5814 к.о. Кањижа из јавне својине општине
Кањижа прикупљањем писмених понуда расписан од стране Комисије за спровођење поступка за отуђење
непокретности бр. 02-32/2018-I/Б од 29.1. 2018. године је дана 30.1.2018. године објављен на сајту и огласној табли
општине Кањижа, као и у дневном листу „Дневник“.
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Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности, која је именована одлуком Скупштине
општине Кањижа, по истеку рока за подношење понуда на седници одржаној 19.2.2018. године констатовала је да
су у складу са одредбама члана 8. став 3 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/12, 48/15, 99/15, 42/17 и 94/17) испуњени услови за спровођење поступка јер је на јавни
оглас поднета једна понуда, да је подносилац понуде Едвард Хусак из Кањиже, ул. Главна бр. 3, да је понуда
благовремена и да у свему испуњава услове из јавног огласа, те да је понуђена цена од 1.200.200,00 динара.
На основу спроведеног поступка Комисија је сачинила записник са предлогом да се предметна
непокретност отуђи Едварду Хусак из Кањиже, ул. Главна бр. 3, по цени од 1.200.200,00 динара као најповољнијем
понуђачу и закључи уговор о отуђењу предметне непокретности, сагласно условима из јавног огласа.
У члану 99. став 9. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, 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) прописано је
да се грађевинско земљиште у јавној својини отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште и да се иста
накнадно не може умањивати. Чланом 99. став 13. истог Закона прописано је да о отуђењу грађевинског земљишта
у јавној својини, по спроведеном поступку јавног надметања, прикупљања понуда или непосредне погодбе,
надлежни орган доноси одлуку, која се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда. У ставу 14. истог члана Закона прописано је да власник грађевинског земљишта у
јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује, закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења
одлуке о отуђењу.
Одредбама члана 37. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, 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) прописије се
прибављање мишљења и достављање уговора Републичком јавном правобранилаштву у случају закључења уговора
о прибављању и отуђењу непокретности у својини Републике Србије рок за давање мишљења правобранилаштва
као и обавеза и рок за достављање закљученог уговора правобранилаштву са роком.
Чланом 8. Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/15, 25/16 и 18/17) прописано је да Скупштине општине
доноси акт о располагању грађевинским земљиштем, а чланом 33. исте Одлуке утврђен је садржај акта о отуђењу
грађевинског земљишта.
На основу наведеног и у складу са одредбама члана 47. тачка 18. Статута општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа донела је одлуку као у
диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-32/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и
104/2016) и члана 47. тачка 45. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 - пречишћен
текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Члан 1.
У члану 24. став 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину обављања комуналних делатности
снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 11/15, 2/17 – др. одлука и 7/2017) речи: „у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке“ замењују се речима: „до 30. јуна 2018. године“ .
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Члан 2.
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: 02-105/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др.
закон и 101/16 - др. закон), члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр.
8/17 – пречишћен текст), и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на
седници одржаној 5. фебруара 2018. године.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-55/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен
текст), а у вези са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ
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I
Даје се сагласност на Посебан програм Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2018. години,
који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом
„Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 9. фебруара 2018. године.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-66/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 - пречишћен
текст), а у вези са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I. ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на I. Измену Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа на седници одржаној 30. јануара 2018. године.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-45/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст), а у
вези са чланом 247. и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014 и 13/2017 - одлука УС) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Колективни уговор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа.
II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, као
оснивача Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа потпише Колективни уговор Јавног
предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-47/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 13. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2012) Скупштина општине
Кањижа, на седници одржаној 8. марта 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА МЕСНУ САМОУПРАВУ

I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Комисије за месну самоуправу, Ана Дукаи из Кањиже.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Марија Миловановић, начелник Општинске управе општине Кањижа за председника
Комисије за месну самоуправу.

III
Мандат новоименованог председника Комисије за месну самоуправу траје до истека мандата Комисије за
месну самоуправу именоване решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-354/2016-I/Б од 28.7.2016. године.
IV
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-104/2018-I/Б
Дана: 8.3.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.
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На основу члана 13. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 20/2011, 9/2014, 13/2015 и 18/2017) Општинско веће општине Кањижа, на 66. седници донело је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ НОМИНАЛНОГ ИЗНОСА ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ
ПОМОЋ ЗА ПРВО, ДРУГО И ТРЕЋЕРОЂЕНО ДЕТЕ, ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ
НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА БЛИЗАНЦЕ, ТРОЈКЕ И ЧЕТВОРКЕ
ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ У НОВОЈ
ГОДИНИ И ПРАВА НА ПАКЕТ ЗА НОВОРОЂЕНО ДЕТЕ У 2018. ГОДИНИ

I
УТВРЂУЈЕ СЕ висина номиналног износа за права утврђена Одлуком о правима на финансијску подршку
породици са децом („Службени лист општине Кањижа“, бр. 20/2011, 9/2014, 13/2015 и 18/2017) у 2018. години, и
то:
- за једнократну новчану помоћ за прво, друго и трећерођено дете - 15.000 динара
- за једнократну новчану помоћ за близанце, тројке и четворке - 30.000 динара
- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете у Новој години - 50.000 динара
- вредност пакета за новорођено дете – 2.800 динара.

II
Ово решење доставити Одељењу за општу управу и заједничке послове и Одељењу за финансије и буџет
Општинске управе општине Кањижа.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-67/2018-I/Ц-66
Дана: 13.02.2018.године.
Кањижа

Зам. председника Општинског већа
Небојша Ракић с.р.

На основу члана 35. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и
108/2016 ), члана 10. став 1. тачке 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), члана 74. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 - пречишћен текст), члана 3. и 4. Одлуке о пословном простору
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) и члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у својини општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 исправка, 16/2013 и 9/2017) Општинско веће општине Кањижа на 66. седници донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ
У ЛН БР. 5087 К.О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

I
ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП део непокретности породично- стамбене зграде са коришћењем заједничких
просторија које се налазе у јавној својини општине Кањижа уписанe у ЛН бр. 5087, парц.бр. 907 к.о. Кањижа, у
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посебном делу објекта бр. 1 – пословни простор јединице локалне самоуправе, број стана 2.- соба број 1, са
коришћењем тоалета, терасе, ходника са степеништем и улаза укупне површине од 91,45 m², која се
налази у Кањижи у улици Карађорђева бр. 17.
II
Део непокретности из тачке I издаје се у закуп на период од 5 (пет) година, САВЕЗУ САМОСТАЛНИХ
СИНДИКАТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА са седиштем у Кањижи, ул. Карађорђева бр. 17, матични број 08025606,
ПИБ 101106784 у поступку непосредне погодбе.
III
Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за обављање делатности
везaне за послове удружењa грађана која не обављају привредну делатност.
IV
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-61/2018-I/Ц-66
Дана: 13.02.2018.године.
Кањижа

Зам. председника Општинског већа
Небојша Ракић с.р.

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, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС), члана 64. Пословника
Општинског већа општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2010) и предлога Комисије за безбедност
саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на 66. седници донело
је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2018. 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 2018. годину.
2.
Средства за реализацију овог Програма планирана су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину у
укупном износу од 2.600.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 1.087.103,03 динара су пренета, а неутрошена средства из
2016. године.
Ред.бр.
1
2

Ред.бр.

Планирани приходи
Приходи планирани буџетом од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у 2018. години
Пренета неутрошена средства од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје из 2017. год.
УКУПНО
Планирани расходи

Износ у дин.
4.000.000,00
1.041.024,23
5.041.024,23
Износи у дин.

Број: 3.

08.03.2018.

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
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Унапређење саобраћајне инфраструктуре на путевима који су у
надлежности општине Кањижа
Рад Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Кањижа
Накнада члановима
Трошкови учешћа на разним семинарима
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
Организовање и одржавање општинске смотре под називом „Шта
знаш о саобраћају?“
Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја
Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја, намењене деци предшколског узраста
Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја намењене деци школског узраста
Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
Опремање јединица саобраћајне полиција и других надлежних
органа за безбедност саобраћаја
Набавка 2 возила за саобраћајну полицију
Набавка камере саобраћајној инспекцији за праћење саобраћаја
УКУПНО

3. szám

2.520.512,115
90.000,00
10.000,00
80.000,00
270.000,00
270.000,00
150.000,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
2.000.512,115
1.920.512,115
80.000,00
5.041.024,23

3.
Стручне и административно-техничке послове у вези са реализацијом Програма обавља Одељење за
грађевинске и инспекцијске послове и Одељење за финансије и буџет.
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.
5.
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 400-96/2018-I/Ц
Дана: 13.02.2018.године.
Кањижа

Заменик председника Општинског већа
Небојша Ракић с.р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) и
члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017) председник
општине Кањижа, донео је
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, економске
класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 48.128,50
динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине
општине Кањижа.

Број: 3.

08.03.2018.
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2.
Средства за месец јануар 2018. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који
су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким
субјектима:

Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Назив изборне листе

2
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
– ИШТВАН ПАСТОР
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА
ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД
ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА
ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
Укупно:

Бр.
гласова
које је
добила
изб.
листа
3

Коефи
цијент

Проценат

Месечни
износ

6

7

4

5 (3*4)

1.729

1,0

1.729

16,91%

8.138,53

3.969

1,0

3.969

38,82%

18.683,48

1.989

1,0

1.989

19,46%

9.365,81

1.941

1,0

1.941

18,99%

9.139,60

397
10.025

1,5

595,5
10.223,5

5,82%
100,00%

2.801,08
48.128,50

4.
Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава политичким
субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.
5.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона о
финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014).

6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-58/2018-I/А
Дана: 08.02.2018. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.

Број: 3.

08.03.2018.
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