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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 31. марта 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Кањижа, ЈОЖЕФУ ТАКАЧУ, рођеном 1957.
године, грађевинском техничару, из Хоргоша, ул. Дожа Ђерђа бр. 10, са изборне листе СВМ - ЗАЈЕДНО ЗА
ОПШТИНУ КАЊИЖА – ИШТВАН ПАСТОР – ДР МИХАЉ БИМБО.
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.
Гизели Молнар, изабраној са изборне листе листе СВМ - ЗАЈЕДНО ЗА ОПШТИНУ КАЊИЖА –
ИШТВАН ПАСТОР – ДР МИХАЉ БИМБО престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре
истека времена на које је изабрана, због усмено поднете оставке на 3. ванредној седници скупштине општине.
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 Молнар Гизеле, додељује се
Јожефу Такачу, рођеном 1957. године, грађевинском техничару из Хоргоша, ул. Дожа Ђерђа бр. 10, са исте
изборне листе. Од кандидата Јожефа Такача 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. 013-45/2016-I/Б дана 21.3.2016. 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: 02-161/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 18 ст. 6, члана 22 и члана 27 ст. 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), 47 ст. 1 тачка 15и Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
4/2014. – пречишћен текст и 8/2014) и чл. 4 ст. 2 и чл. 13 Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и
располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 исправка и 16/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
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ОДЛУКУ
преносу права коришћења на непокретности у јавној својини под ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа
Кањижа Центру за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа
I
ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Центру за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа, са
седиштем у Кањижи, ул. Петефи Шандора бр. 44, чији је оснивач Општина Кањижа, на непокретности у јавној
својини општине Кањижа, уписаној у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, парц. бр. 1685/2, коју чини земљиште под
зградом – објектом од 01 а 39 m², земљиште под зградом – објектом од 99 m², земљиште уз зграду објекта од 02
m² и њива 1. класе од 70 m², укупне површине од 03 а 10 m² и зграда бр. 1 саграђена на истој парцели у природи
у Кањижи, ул. Петефи Шандора бр. 44.
II
Право коришћења на непокретности из тачке I ове Одлуке преноси се на неодређено време, без накнаде,
ради обављања делатности Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа, у складу са актом о
оснивању установе.
III
Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа има право да непокретност из тачке I ове
Одлуке држи и да је користи у складу са природом и наменом ствари, да је даје у закуп, уз сагласност
надлежног органа општине и да њоме управља у складу са законом.
Уговор о закупу закључен без сагласности надлежног органа општине је ништав.
Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа нема својинска права на непокретности
из тачке I ове Одлуке, односно нема право отуђења укључујући и размену, преноса права коришћења, стављања
хипотеке, улагања у капитал.
Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа се обавезује да редовно подмирује
настале комуналне трошкове који проистичу из коришћења (вода, струја, гас, телефон итд.) и трошкове текућег
одржавања непокретности.
Улагање у непокретност из тачке I ове Одлуке, које прелази обим текућег одржавања, Центар за пружање услуга
социјалне заштите општине Кањижа може вршити само уз сагласност надлежног органа општине.
IV
Надлежни орган општине може одлучити да се непокретност из тачке I ове Одлуке одузме од носиоца права
коришћења, ако иста није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења
на тој ствари и ако непокретност користи супротно закону, другом пропису или природи и намени
непокретности.
Право коришћења на непокретности из тачке I ове Одлуке престаје и у случају њеног отуђења из јавне својине,
на основу одлуке надлежног органа општине, независно од воље носиоца права коришћења на тој
непокретности, у случају престанка носиоца права коришћења, као и у другим случајевима утврђеним законом.
V
На основу ове Одлуке извршиће се упис права коришћења Центра за пружање услуга социјалне
заштите општине Кањижа, са седиштем у Кањижи ул. Петефи Шандора бр. 44, на непокретности у јавној
својини из тачке I ове Одлуке у јавне књиге о непокретностима и правима на њима, у складу са законом којим се
уређује упис права на непокретностима.
VI
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
О б р а з л о ж е њ е
Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа доставио је захтев за пренос права
коришћења на непокретности у јавној својини општине Кањижа, уписаној у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, парц. бр.
1685/2, коју чини земљиште под зградом – објектом од 01 а 39 m², земљиште под зградом – објектом од 99 m²,
земљиште уз зграду објекта од 02 m² и њива 1. класе од 70 m², укупне површине од 03 а 10 m² и зградабр. 1
саграђена на истој парцели у природи у Кањижи, ул. Петефи Шандора бр. 44. У образложењу захтева се истиче
да је доношење овог акта неопходно у циљу покретања поступка лиценцирања установе у складу са одредбама
Закона о социјалној заштити.
Одредбама члана 115. став 1. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011) прописано је
да установа социјалне заштите, односно пружалац услуга социјалне заштите може отпочети са пружањем
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услуге породичног смештаја и услуге домског смештаја кад министарство надлежно за социјалну заштиту
утврди да испуњава услове за обављање делатности пружања тих услуга и изда лиценцу (дозволу за рад).
Одредбама члана 223. наведеног закона прописано је да у установе социјалне заштите и пружаоци
услуга социјалне заштите који обављају делатност на дан почетка примене овог закона дужни су да своје опште
акте, организацију и пословање ускладе са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана његовог
ступања на снагу, као и да ове организације имају обавезу да поднесу захтев за добијање лиценце за пружање
услуга социјалне заштите најкасније у року од три године од доношења стандарда које прописује министар
надлежан за социјалну заштиту за пружање услуге за коју тражи издавање лиценце, а који се тичу локације,
простора, опреме, организације, броја и стручности ангажованог особља, процене, планирања и активности за
пружање конкретне услуге социјалне заштите. Министар је прописао стандарде за пружање услуге дневног
боравка Правиником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите који је ступио на
снагу 22. маја 2013. године, те је сагласно наведеном рок за подношење захтева за добијање лиценце за пружање
услуга 22.5.2016. године.
Одредбама члана 5. став 1. тачка 2. Правилника о лиценцирању организација социјалне заштите („Сл.
гласник РС“, бр. 42/2013) као доказ да испуњава стандарде за пружање услуге за коју тражи издавање лиценце, а
који се тичу локације, простора, опреме, организације, броја и стручности ангажованог особља, процене,
планирања и активности за пружање конкретне услуге социјалне заштите, организација социјалне заштите
подноси и доказ о основу права коришћења објекта за период на који се издаје лиценца.
Одредбама члана 18. став 6 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014)
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 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 24. став 1. Закона о јавној својини прописано је да носиоци права коришћења из члана
18. и корисници из члана 21. овог закона управљају покретним и непокретним стварима у јавној својини које
користе, а одредбама става 2. наведеног члана утврђено 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 47. тачка 15. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и бр. 8/2014) 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, а одредбама члана 13 Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012,
21/2013 и исправка и 16/2013) 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: 02-160/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 2. и 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2012, 21/2012 - исправка и 16/2013) и чл. 47 ст. 1 тачка 15в Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној
31. марта 2016. године, донела је
О Д Л У К У
о покретању поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН број 8636 КО Хоргош
из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа за прикупљање писмених понуда
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1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК отуђења из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа
за прикупљање писмених понуда, непокретности уписане у ЛН број 8636, КО Хоргош, која се налази на адреси
Кањишки пут бр. 7, у Хоргошу, a коју чинe:
- стан број 3, који се састоји од собе и кухиње, на приземљу, објекат бр. 1, улаз бр. 3, укупне површине
од 18 m², грађевинска површина 21 m² и
- помоћна зграда бр. 2 са површином од 13 m²
који представљају јавну својину општине у 1/1 дела и који се налазе на парц. бр. 967 земљиште под зградом
објектом од 02 а 47 m², земљиште под зградом објектом од 00 а 13 m² и земљиште уз зграду објекта од 02 а 98
m², у укупној површини од 05 а 58 m², на којој општина има право заједничке својине.
2.
На основу ове одлуке Скупштина општине објављује јавни оглас за отуђење непокретности из тачке 1.
ове одлуке путем прикупљања писмених понуда, у складу са чланом 19. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015).
3.
Тржишна вредност непокретности из тачке 1. ове одлуке која је истовремено почетна цена по којој се
предметна непокретност отуђује износи 252.540,00 динара утврђена записником бр. 464-01/2016-02 од
17.03.2016. године Министарства финансија, Пореске управе, Регионалног центра Нови Сад, Експозитуре
Кањижа.
4.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности из тачке 1. ове одлуке у
саставу:
1. Естер Марковић
– председник
2. Атила Каса
– члан
3. Даниел Нађ Немеди
– члан.
Стручне, административно–техничке и друге послове за потребе Комисије, обавља Даниел Нађ Немеди, стручни
сарадник у Општинској управи општине Кањижа.
Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак јавног надметања за отуђење непокретности из тачке 1. ове Одлуке сагласно
одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка и 16/2013)
- води записник
- по окончаном поступку отварања писмених понуда утврђује предлог одлуке да се непокретност у јавној
својини отуђи понуђачу који је понудио најповољније услове, који доставља скупштини општине на даљи
поступак.
5.
Одлуку о отуђењу непокретности из тачке 1. ове одлуке најповољнијем понуђачу доноси Скупштина
општине Кањижа након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-135/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 19., 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
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закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник
РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и одредаба Одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности
уписане у ЛН број 8636 КО Хоргош из јавне својине општине Кањижа путем прикупљања писмених понуда бр.
02-135/2016-I/Б, Скупштина општине Кањижа
објављује
ЈАВНИ

О Г Л А С

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БРОЈ 8636 КО ХОРГОШ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА
Предмет јавног огласа је отуђење непокретности у јавној својини Општине Кањижа, прикупљањем
писаних, затворених понуда, уписане у ЛН број 8636, КО Хоргош, која се налази на адреси Кањишки пут бр. 7, у
Хоргошу, a коју чинe:
- стан број 3, који се састоји од собе и кухиње, на приземљу, објекат бр. 1, улаз бр. 3, укупне површине
од 18 m², грађевинска површина 21 m² и
- помоћна зграда бр. 2 са површином од 13 m²
који представљају јавну својину општине у 1/1 дела и који се налазе на парц. бр. 967 земљиште под зградом
објектом од 02 а 47 m², земљиште под зградом објектом од 00 а 13 m² и земљиште уз зграду објекта од 02 а 98
m², у укупној површини од 05 а 58 m², на којој општина има право заједничке својине.
2. ПОЧЕТНА ЦЕНА ПО КОЈОЈ СЕ НЕПОКРЕТНОСТ ОТУЂУЈЕ
Тржишна вредност непокретности из тачке 1. која је истовремено и почетна цена по којој се предметна
непокретност отуђује износи 252.540,00 динара и исту је утврдило Министарство финансија, Пореска управа,
Регионални центар Нови Сад, Експозитура Кањижа записником бр. 464-01/2016-02 од 17.3.2016. године.
Критеријум за оцењивање и избор избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене
која не може да буде нижа од почетне цене из претходног става.
Исплата цене се врши једнократно, у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу предметне
непокретности.
3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда имају сва заинтересована правна и
физичка лица која уплате депозит, а која лица испуњавају услове огласа.
3.1. Висина и начин полагања депозита
Понуђач је у обавези да уплати депозит у висини од 10% од почетне цене.
Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца:Општинска управа општине Кањижа - бр.
рачуна: 840-822804-75 који се води код Управе за трезор, бр. модела: 97, позив на број: 38-214, сврха уплате:
Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности ЛН број 8636, КО Хоргош, шифра плаћања: 290.
Лицу са којим се закључи уговор о отуђењу износ депозита се урачунава у износ купопродајне цене.
Уколико лице која буде изабрано као најповољнији понуђач у поступку отуђења одустане од закључења
уговора о отуђењу губи право на повраћај депозита.
Осталим понуђачима чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у року од 15 дана
од дана доношења одлуке о отуђењу непокретности.
4. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуде се подносе на обрасцу који се налази у прилогу овог огласа.
Понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране
овлашћеног лица и оверена печатом. Уз понуду правног лица се прилаже извод из регистра привредних
субјеката надлежног органа не старији од 3 месеца и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора
бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и
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потврда о пореском идентификационом броју. Физичко лице доставља и фотокопију личне карте подносиоца
понуде
Уз понуду се прилаже и доказ о уплати депозита.
Понуда мора да садржи и висину понуђене купопродајне цене изражену у динарима, која не може бити
нижа од почетне цене из овог огласа тј. од 252.540,00 динара.
У прилогу понуде доставља се пуномоћ која мора бити оверена на суду или код јавног бележника ако
понуду подноси заступник подносиоца понуде.
5. НАЧИН, МЕСТО И ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Понуде са комплетном документацијом подносе се у затвореној коверти, поштом или лично на адресу:
Општина Кањижа, Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Понуда за куповину
непокретности ЛН број 8636, КО Хоргош“.
На полеђини коверте је потребно видљиво назначити назив, адресу и број телефона понуђача и име
контакт особе.
Рок за достављање понуда је 15. април 2016. године, до 12,00 часова.
Благовременим се сматрају све понуде које стигну на адресу продавца најкасније до 15. априла 2016.
године до 12,00 часова (без обзира на начин достављања).
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је
предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити узете у разматрање.
6. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ СА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА СЕ
ОТУЂУЈЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
Непосредан увид у документацију у вези непокретности која је предмет отуђења заинтересована лица
могу остварити од дана објављивања овог огласа, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 12,00 часова у
Кањижи, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 9 зграде Општинске управе општине Кањижа, до 15. априла 2016.
године до 12,00 часова.
7. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
Поступак прикупљања понуда за отуђење непокретности из тачке 1. спроводи Комисија за за
спровођење поступка за отуђење непокретности именована одлуком Скупштине општине Кањижа бр. 02135/2016-I/Б (у даљем тексту: Комисија).
Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски.
У случају да два или више учесника понуде исту цену, власник непокретности задржава право да по
слободном уверењу процени и изврши избор најповољнијег понуђача.
Отварање писаних понуда извршиће се 15 априла 2016. године у 12,15 часова на адреси: Кањижа,
Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 9 зграде Општинске управе општине Кањижа.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство
представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији.
Записник о отварању понуда уручује се присутним представницима понуђача лично, а осталима се
доставља у року од три дана од дана отварања писаних понуда.
Након проведеног поступка прикупљања понуда, на предлог Комисије о отуђењу предметног
грађевинског земљишта најповољнијем понуђачу, одлучује Скупштина општине Кањижа, која одлука се
доставља свим учесницима у поступку прикупљања понуда.
Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа
закључи уговор о отуђењу, који, у име Општине Кањижа закључује преседник општине.
У року од 15 дана од дана закључења уговор о отуђењу, прибавилац је дужан исплатити купопродајну
цену.
Рок за закључење уговора о отуђењу је најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке о
отуђењу.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-136/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон) и члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим
комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2015. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на 34.
ванредној седници одржаној дана 28.01.2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-88/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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 50. ст. 2. и 3. и чланом 56. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014) Скупштина општине
Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2016. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2016. годину, који је усвојила Скупштина
Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“
Суботица на 35. ванредној седници одржаној 11. фебруара 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 47. став 1. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта
2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прве измене и допуне Програма пословања
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
I
Даје се сагласност на Прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за комуналне
услуге „Комуналац“ Кањижа, усвојене на II седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа одржаној 17. марта 2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-144/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 –
др. закон) и члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за
уређење насеља општине Кањижа за 2015. годину
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за уређење насеља
општине Кањижа за 2015. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за уређење насеља општине
Кањижа на седници одржаној 25. фебруара 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 7.

31.03.2016.

СТРАНА 106. OLDAL

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-81/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

2016. 03.31.

7. szám

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 –
пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 30. Статута Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању на седници одржаној 1. марта 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-73/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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 34. Статута Образовно–културне установе „Cnesa“
Кањижа, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа у 2015. години
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа у 2015. години,
који је усвојио Управни одбор Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа на седници одржаној 6. јануара
2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 7.

31.03.2016.

СТРАНА 107. OLDAL

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-42/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

2016. 03.31.

7. szám

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), члана 47.
тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014),
а у вези са чланом 13. Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа, Скупштина општине Кањижа. на
седници одржаној дана 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа
за 2015. години
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2015. годину, који је
усвојио Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа на седници одржаној 1. марта 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-82/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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 29. Статута Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа,
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа
у 2015. години
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа у 2015. години, који је
усвојио Управни одбор Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа на седници одржаној 3.марта 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-100/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

Број: 7.

31.03.2016.

СТРАНА 108. OLDAL
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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 28. Статута Дома здравља Кањижа, Скупштина општине
Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Извештај о раду Дома здравља Кањижа
у 2015. години
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Дома здравља Кањижа у 2015. години, који је усвојио Управни
одбор Дома здравља Кањижа на седници одржаној 16. марта 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-125/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа за 2015. годину

I
Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа за 2015. годину, који је усвојио
Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа на седници одржаној 29. фебруара 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-113/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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 8/2014), а у вези са чланом 26. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите
општине Кањижа, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештаја о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите
општине Кањижа за 2015. годину

Број: 7.

31.03.2016.

СТРАНА 109. OLDAL
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I
Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа
за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа
на седници одржаној 3. марта 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-103/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 31. марта 2016. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о извршењу Програма рада Историјског архива Сента
за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Извештај о извршењу Програма рада Историјског архива Сента за 2015. годину,
који је усвојио Управни одбор Историјског архива Сента на седници одржаној 10. фебруара 2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-51/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
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) и члана 14. Статута Информационог центра за развој Потиског региона
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 31. марта 2016. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду
Информационог центра за развој Потиског региона за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Информационог центра за развој Потиског региона за 2015.
годину, који је усвојио Управни одбор Информационог центра за развој Потиског региона, на седници одржаној
27. јануара 2016. године

Број: 7.

31.03.2016.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-95/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

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 31. марта 2016. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Црвеног крста Кањижа
у 2015. години
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Црвеног крста Кањижа у 2015. години, 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: 02-38/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 16. тачка 20а Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014
– пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 34. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.
111/2009, 92/2011 и 93/2012) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине
Кањижа за 2015. годину

I
Даје се сагласност на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа за
2015. годину.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 7.

31.03.2016.

СТРАНА 111. OLDAL

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-139/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

2016. 03.31.

7. szám

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 16. став 2. Статута Фонда за развој привреде општине Кањижа,
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Фонда за развој привреде општине
Кањижа за 2015. годину
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Фонда за развој привреде општине Кањижа за 2015. годину, који
је усвојио Управни одбор Фонда за развој привреде општине Кањижа на седници одржаној дана 12. фебруара
2016. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-147/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана члана 81. тачка 5г. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр.
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 19. став 3. алинеја 6. Одлуке о организацији Општинске
управе општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/2014 и 7/2015) Скупштина општине
Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Општинске управе општине Кањижа
у 2015. години

I
Даје се сагласност на Извештај о раду Општинске управе општине Кањижа у 2015. години.

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

Број: 7.

31.03.2016.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-69/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 47. тачка 20. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014
– пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 30. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на
седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Општинског већа општине Кањижа
у 2015. годину

I
Даје се сагласност на Извештај о раду Општинског већа општине Кањижа у 2015. години.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-152/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст и 8/2014) и члана 70. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2015
– пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за безбедност, Жужана Ердег Нађ.
II
За члана Савета за безбедност ИМЕНУЈЕ СЕ Ласло Апро, судија Основног суда у Сенти.
III
Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Савета за безбедност именованoг Решењем
Скупштине општине Кањижа бр. 02-266/2012-I/Б од 11.10.2012. године.
IV
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 7.

31.03.2016.
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Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-102/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

2016. 03.31.

7. szám

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта
2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије за планове општине Кањижа
I
Овим Решењем врши се измена Решења о образовању Комисије за планове општине Кањижа бр. 02 133/2015-I/Б од 21.7. 2015. године.
II
У тачки VI став 1. мења се и гласи:
„Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији у висини од 10% од просечне месечне
зараде по запосленом у Републици Србији, према задњем објављеном податку Републичког завода за
статистику.“
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-154/2016-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

На основу члана 16. тачка 39. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014
– пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. марта 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о усвајању Локалног акционог плана за младе општине
Кањижа за период 2015–2020.

I
Усваја се Локални акциони план за младе општине Кањижа за период 2015–2020.

II
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Локални акциони план за младе општине Кањижа за период 2015–2020. објављује се у „Службеном
листу општине Кањижа“.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-362/2015-I/Б
Дана: 31.3.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с. р.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE
OPŠTINE KANJIŽA ZA PERIOD 2015-2020.

Uvodna reč predsednika opštine
Opština Kanjiža je 2011. godine usvojila Strategiju razvoja opštine za period 2011-2021. Ovaj osnovni dokument čini
polaznu tačku i okvir za strateške ciljeve, akcione planove i programe razvoja naše opštine u svim oblastima.
Mladi su istaknuta ciljna grupa već dugi niz godina. Prihvaćena je razvojna strategija opštine pod nazivom „Opština
koja privlači i u kojoj se ostaje – mesto u kom mladi imaju sigurnu budućnost“. Lokalna samouprava treba da se
pridržava ovog cilja i to zbog toga jer su mladi ključ našeg opstanka i razvoja.
Prvi Akcioni plan za mlade je napisan za period 2010-2014 te je došlo vreme da se sastavi novi akcioni plan.
Podrazumeva se da je izrada plana rezultat pažljive pripreme.
U toku letnjeg perioda 2015. godine je imenovana radna grupa mladih od sedam članova. Njihov zadatak je bio izrada
novog akcionog plana za mlade. Njihov rad je započet anketiranjem mladih, sumirali su prednosti i mogućnosti koje
opština ima, ali su se bavili i slabostima i rizicima. Tako je ovaj dokument sastavljen, odgovarajući na profesionalne i
metodološke zahteve i to na osnovu podataka koji su dobijeni putem anketiranja, što znači da dokument teži da pruži
stvarne odgovore bazirajući se na verodostojne podatke.
Sastavni deo ovog dokumenta čine glavne smernice koje su definisani mladi. Naglasak je na obrazovanju,
zapošljavanju, informisanju i aktivnom provođenju slobodnog vremena, oblastima čiji razvoj može u najvećoj meri
doprineti dobrobiti omladine u predstojećem petogodišnjem periodu. One bi omladinu mogle motivisati da ostanu u
rodnom kraju, da podstaknu njihov razvoj i da se poveća životni standard.
U oblasti obrazovanja glavni cilj je razvoj vanškolskog obrazovanja u kom veliku ulogu imaju udruženja za mlade i
mladi. Zapošljavanje je nezaobilazno pitanje u svakodnevnici mladih u opštini. Na osnovu podataka koji su dobijeni
anketiranjem mladih se vidi da su loši uslovi zapošljavanja primarni razlog za selidbu u inostranstvo. Stoga ovaj
dokument inicira nastavak mentorskih programa, ali i predviđa podršku start ap preduzećima. Što se tiče informisanja
mladih, ulogu dobija postavljanje lokalnih informacionih punktova, generisanje onlajn sadržaja i osnivanje jedne
virtuelne lokalne mreže.
Opština Kanjiža podržava Akcioni plan za mlade za period 2015-2020. i svojim sredstvima daje podršku postizanju
ciljeva.
dr Mihalj Bimbo
predsednik opštine Kanjiža
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Reči zahvalnosti
Rad sa mladima je zadatak i dužnost svake generacije. Rečenica koja se može činiti kao kliše – budućnost
pripada mladima – nije izgubila na snazi. Aktivna omladina i potrebe mladih koje se menjaju iz dana u dan postavljaju
nove ciljeve volonterima i stručnjacima koji sa njima rade.
Nakon 12 godina koje sam proveo u udruženjima za mlade mogu da izjavim da se problem ne nalazi u broju
mladih, niti je najveći problem nalaženje finansijske podrške, već je najveći teret našim omladinskim organizacijama
negovanje novih generacija. Posmatrano iz ugla lokalne samouprave, udruženja za mlade često imaju izvršnu ulogu, što
znači da su ona indirektna linija komunikacije prema mladima.
Tokom proleća ove godine sam učestvovao na Omladinskoj konferenciji u Glavnom gradu evropske omladine,
u Klužu, gde je jedan od predavača istakao složenost rada sa mladima. Skrenuo nam je pažnju na to, da ako radimo na
obrazovanju mladih, da je to onda pitanje obrazovne politike, ako radimo na aktivnom provođenju slobodnog vremena
mladih, onda je to kulturno- sportsko pitanje.
Lokalna samouprava je imala niz uspešnih projekata vezanih za omladinu proteklih godina. Kao rezultat
možemo istaći da je u potpunosti renoviran Dom omladine u Kanjiži i da je osnovana Kancelarije za mlade. Ovaj
dokument je izrađen sa u skladu sa postojećom infrastrukturom. Prvi deo akcionog plana je analiza sadašnjeg stanja a
druga polovina sadrži detaljnu dinamiku akcionog plana.
Oni koji rade sa mladima znaju da se bez omladine ne može voditi politika mladih. U toku aprila 2015. godine
smo održali konsultativni sastanak pod nazivom „Za tebe“ – dijalog sa mladima, a tokom leta se prvi put sastala radna
grupa čiji je zadatak bio izrada upitnika za mlade. U izradi upitnika je nam bila od pomoći Ana Knežević Kasa,
psiholog. Trenutnu situaciju u opštini smo konstruisali na osnovu popunjenih upitnika od strane 300 mladih. Nakon toga
smo počeli sastavljanje akcionog plana zasnovanog na realnim potrebama.
Želim da istaknem da smo zahvaljujući jednom konkursu, uporedo sa sastavljanjem akcionog plana omogućili
sedmoroma mladih osoba da steknu radno iskustvo u malim preduzećima u trajanju od šest meseci. Partner je nam bilo
Opšte udruženje preduzetnika opštine Kanjiža. Organizovali smo i dvodnevni kurs za mlade u oblasti
samozapošljavanja i studijsko putovanje u inostranstvo za učesnike projekta.
U izradi LAP-a su nam pružili pomoć sledeće ustanove:
 Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“
 Osnovna škola „Karas Karolina“
 Osnovna škola „Aranj Janoš“
 Poljoprivredno - tehnički srednjoškolski centar „Besedeš Jožef“
 Opština Kanjiža
 Kancelarija za mlade opštine Kanjiža
Zahvalnost dugujem radnoj grupi koja je imenovana za izradu LAP-a:
Sabolč Bagi, Male Pijace
Mariana Bede, Kanjiža
Jožef David, Kanjiža
Ildiko Keiper, Male Pijace
Žombor Ujvari, Kanjiža
Laslo Vigi, Kanjiža.
Zahvaljujem se Ministarstvu omladine i sporta, a posebno ministru Vanji Udovičiću i njegovim saradnicima što
su omogućili realizaciju ovog projekta.
Posebno se zahvaljujem Gizeli Šoti, zaposlenoj u Informacionom centru za razvoj Potiskog regiona koja je
uporedo sa izradom LAP-a učestvovala u realizaciji projekta „Mladi za mlade“.
Na samom kraju, veliku zahvalnost dugujem mladima koji su učestvovali i svojim predlozima i idejama
doprineli izradi LAP-a, kao i čelnicima omladinskih organizacija za savete i mladima koji su ispunili upitnik.
Završio bih citatom Alberta Vaša, koji je o omladini napisao sledeće:
„Vidokrug vam se proširio tokom oluje istorije. Imate sve mogućnosti da oko sebe izgradite pametniji,
ljudskiji, možda čak i lepši svet od našeg.“
Robert Krekuška
član opštinskog veća zadužen za omladinu, sport i turizam
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Ciljna grupa LAP-a
U skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima ciljna grupa LAP-a su mladi starosti između 15 i 30 godina sa
teritorije opštine Kanjiža. Ova grupa je pred pitanjima nastavka školovanja, izbora zanimanja i zapošljavanja. Oni
svojom kreativnošću, živošću i aktivizmom oblikuju našu sredinu.
LAP je uskladu sa sledećim dokumentima
Bela knjiga (Evropski parlament)
Evropska povelja o učešću mladih u opštinskom i regionalnom životu (Evropski Kongres lokalnih i regionalnih vlasti)
Zakon o mladima ("Sl. glasnik RS", br. 50/2011)
Nacionalna strategija za mlade 2015-2025
Nacionalna strategija za malde počinje sledećim uvodom:
„Republika Srbija prepoznaje mlade i njihovu posebnu i važnu ulogu u društvu. Mladi su sadašnjost i budućnost
društva, resurs inovacija i pokretačka snaga razvoja društva. Zbog toga je neophodno kontinuirano i sistematsko
ulaganje u razvoj mladih i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i države kako bi se povećalo aktivno učešće u
društvu, podstakla društvena integracija i obezbedila uključenost mladih u razvoj omladinske politike.“
Vizija nacionalne Strategije za mlade
„Mladi su aktivni i ravnopravni učesnici u svim oblastima društvenog života koji u potpunosti razvijaju svoj potencijal i
doprinose ličnom i društvenom razvoju i dobrobiti. Mladi imaju podršku društva, stvaraju bolje uslove za život i razvoj
potencijala, i aktivno doprinose opštem napretku društva.“

Analiza stanja
Izrada Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Kanjiža je započeta anketiranjem mladih. Uz pomoć mladih smo
tražili odgovore na to šta motiviše mlade da budu aktivni učesnici u društvu i o uslovima ostanka mladih u svom mestu
rođenja.
Upitnik je popunilo 311 mladih sa teritorije naše opštine. Prosečna starost ispitanika je 14.7 godina, polovina ispitanika
pripada ženskom polu, a polovina muškom (Slika 1.)

Slika 1.
Vanškolska nastava zauzima značajno mesto u evropskim, kao i u nacionalnim razvojnim programima. Sve veći broj
stručnjaka i institucija se bavi činjenicom da je pored školskog obrazovanja izuzetno važno da se deca i mladi razvijaju
u oblastima za koje su najnadareniji. 59 % ispitanika učestvuje u van školskoj nastavi. 63% se bavi sportom kao
vannastavnom aktivnošću. (Slika 2.)
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Slika 2.
Nakon toga smo pitali ispitanike da li bi se upoznali sa radom različitih civilnih organizacija, sa radom državnih organa
i drugih društvenih aktera. Više od polovine ispitanika bi se rado upoznalo, a najveći broj mladih bi se upoznao sa
radom vojske. (Slika 3.)

Slika 3.
Nacionalne i evropske institucije obezbeđuju sve veće grantove za podršku samozapošljavanja i za podršku mikro,
malim i srednjim preduzećima. Jedan od vidova smanjenja nezaposlenosti je upoznavanje mladih sa starim i retkim
zanatima za kojima ima potražnje. 63% ispitanika bi se rado upoznalo sa starim zanatima. (Slika 4.)

Slika 4.
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U skladu sa gore navedenim, mladi bi otvorili preduzeće kad bi im bili obezbeđeni svi uslovi za rad, pošto ideju već
imaju. (Slika 5.)

Slika 5.
Mladima mađarske nacionalnosti veliki problem predstavlja nepoznavanje srpskog jezika kako u svakodnevnom životu,
tako i prilikom zapošljavnja. U okruženju u kom živi 90% mađarskog stanovništva, mladi imaju teškoće u poznavanju
srpskog jezika, pogotovu na nivou koji im je potreban za zapošljavanje. Prilikom anketiranja smo pitali mlade i na ovu
temu. Svega 8% ispitanika mađarske nacionalnosti je izjavilo da bez problema vlada srpskim jezikom. 55% njih se
dobro snalazi samo u društvu prijatelja, a 37% ispitanika je reklo da im u svim okolnostima predstavlja problem kada
treba da govore na srpskom jeziku. (Slika 6.)

Slika 6.
Zapošljavanje u inostranstvu je uvek privlačilo mlade, međutim nakon 90-ih godina ova tendencija raste. Niski
ekonomski standard u našoj državi i reforme u visokog obrazovanja u Evropi istovremeni su uzrok odlaska mladih.
62% ispitanika želi da nastavi svoje obrazovanje u inostranstvu. (Slika 7.)
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Slika 7.
U toku istraživanja smo tražili odgovor i na najveći razlog za odlazak mladih u inostranstvo. Jedna trećina mladih je
označila nedovoljno poznavanje srpskog jezika. (Slika 8.)

8. Slika
U toku proleća 2015. godine je izvršeno slično istraživanje u našoj opštini. U tom istraživanju su ispitivali mlade
vezano za to kako i gde vide svoju budućnost- zaposlenje, formiranje porodice. Iz redosleda odgovora se vidi da većina
mladih svoju budućnost vidi u inostranstvu u tolikoj meri, da čak ni ne žele da se vrate u svoje rodno mesto. (1. tabela)
Po tvom mišljenju da li ćeš moći da se zaposliš u svom rodnom mestu?
Mislim da neću moći da se zaposlim u rodnom mestu, tako da ću otići u inostranstvo i
Najveći broj odgovora
neću se vratiti
Manji broj odgovora
Da, želim da odem u inostranstvu na par meseci da steknem radno iskustvo
Najmanji broj odgovora
Da, jer želim ovde da se zaposlim, zasnujem porodicu, a i prijatelji su mi ovde
1.tabela
Ispitanici su rekli da je fraza neću se vratiti suviše jaka, ali da bi bez obzira na to mnogi želeli da odu u inostranstvo. Na
jedno drugo pitanje 82% mladih je odgovorilo da ne bi otišli u inostranstvo kad bi im bili obezbeđeni uslovi za sticanje
praktičnog znanja nakon završenog školovanja. Iako nismo u mogućnosti da napravimo korelaciono ispitivanje ta dva
istraživanja, možemo zaključiti da je uslov za ostanak mladih i rešenje za zaustavljanje odliva (migracije) mladih
obezbeđivanje radnih mesta.
U XXI veku obrazovne metode se razvijaju zajedno sa tehnikom. U eri računara i interneta možemo doći do velikog
broja informacija. Ovo su prepoznale i obrazovne ustanove. Koristeći online platforme za komunikaciju ustanove mogu
brzo, efikasno, na ekonomičan način podeliti razne informacije sa učenicima i studentima. E-learning (online učenje) je
vid koji prevazilazi geografske prepreke, efikasan je i ekonomičan za one koji pohađaju nastavu. Više od polovine
ispitanika bi iskoristilo vidove online učenja kad bi im se pružila prilika. (Slika 9.)
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Slika 9.
Navike vezane za učenje se razlikuju i kod omladine, a većina mladih je rekla da najefikasnije uče tokom prakse, a
nakon toga u školskim uslovima. (slika 10.)

Slika 10.
Provođenje slobodnog vremena mladih se menja iz generacije u generaciju. Na provođenje slobodnog vremena veliki
uticaj imaju spoljašnji faktori, kao što su politički, ekonomski i socijalni, međutim u današnje vreme ne smemo da
zaboravimo ni na online društvene mreže. Ove tzv. mreže su sve više deo svakodnevne komunikacije mladih i utiču na
svakodnevne navike u pitanju komunikacije, informisanja i održavanja kontakata među mladima. Istraživanje nam je
potvrdilo gore navedeno jer je 40% mladih označilo internet kao primarni izvor informisanja. (Slika 11.)

Slika 11.
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Mladi bi se rado pridružili lokalnom virtuelnom društvu, mnogi od njih bi voleli i lično da se upoznaju sa ostalima, a
svega 19% ispitanika je reklo de ne bi želelo da iskoriste tu priliku (12. Slika).

Slika 12.
U sledećoj tabeli se vidi da mladi najviše vremena provode pred računarom i da im kulturno umetnički sadržaji nisu
toliko privlačni (Tabela 2.)

Koliko vremena provodiš na računaru
2-3 sati
Maksimalno
dnevno
1 sat dnevno

Par puta
nedeljno

Ne provodim
vreme

Facebook

48,55 %

25,08 %

16,72 %

9,65 %

Igre na računaru

36,01 %

15,43 %

18,65 %

29,90 %

U društu prijatelja

58,84 %

17,04 %

22,19 %

1,93 %

Sport/rekreacija

31,83 %
7,72 %

19,29 %
8,04 %

38,91 %
26,37 %

9,97 %
57,88 %

36,01 %
Tabela 2.

43,09 %

13,50 %

7,40 %

U kulturno umetničkim, omladinskim ili
druženjima za očuvanje tradicije
Učenje

Tokom organizacije raznih omladinskih programa u opštini veliku prepreku predstavlja to da opština ima 13 naseljenih
mesta i mladi su dosta udaljeni jedni od drugih.
Ipak smo prikupili informacije o tome kakve vrste aktivnosti interesuju mlade, odnosno u kojim aktivnostima bi
učestvovali. Jedan od najpopularnijih odgovora su sportske igre između naseljenih mesta, međutim, mlade interesuju i
programi razmene učenika. Iz odgovora sa da zaključiti da bi većina mladih učestvovala u omladinskim programima
kada bi imali prilike za to. (Tabela 3.)
U kakvim slobodnim aktivnostima bi učestvovao/la?
Rado bih
Možda bih
učestvovao/la
učestvovao/la

Nikad ne bih
učestvovao/la

Takmičenja/Kviz popodneva

33,4 %

48,2 %

18,3 %

Sportske igre između naselja

40,8 %

32,5 %

26,7 %

Izložba mojih vršnjaka (slikanje,
fotografija itd.)

31,2 %

39,9 %

28,9 %
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37,6 %
25,7 %

39,9 %
46,6 %

22,5 %
27,7 %

43,1 %

33,8 %

23,2 %

Tabela 3.
SWOT ANALIZA
SNAGE
Jak civilni sektor
Kulturne organizacije
Bogat programski sadržaj
Širok spektar kampova za decu i mlade
Raznovrsni sportski klubovi
Omladinska zadruga i Kancelarija za mlade
Dobra infrastruktura
Dobri odnosi sa susednom Mađarskom u
civilnim/omladinskim programima

SLABOSTI
Homogena sredina
Nepoznavanje srpskog jezika
Pasivnost mladih
Mali broj prilika za zapošljavanje
Opterećenost roditelja
Nedovoljna sredstva za omladinske projekte
Kanjiški štrand
Prigradski javni prevoz
Puno naselja
Nemotivišuća sredina
Slabi kontakti sa civilnim/ omladinskim sektorom u Srbiji

MOGUĆNOSTI

OPASNOSTI

Povećanje broja kampova za decu i omladinu i jačanje
njihovog kvaliteta
Sportski kampovi
Povećanje donacija od NIS a.d.
Kanjiški štrand
Povećanje broja srednjoškolskih smerova
Izgradnja Doma učenika

Emigracija
Nizak natalitet
Nefleksibilnost donosilaca odluka
Smanjivanja dotacija omladinskim projektima
Nepostojanje životnog uzora
Nepoznavanje srpskog jezika

Tabela 4.
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1. ŠKOLSKO I VANŠKOLSKO OBRAZOVANJE MLADIH
Opšti cilj: Efikasno obrazovanje mladih u skladu sa njihovim potrebama, i sa evropskim trendovima
Specifični cilj
Aktivnost
Indikatori
Nosioci aktivnosti
Vremenski
period
1.1.
1.1.1.
1. Broj kurseva/učenika
- Opštinske obrazovne
2015-2020
Pomoć mladima za
Efikasnija nastava
ustanove
osamostaljivanje nakon nematernjeg i stranih
2. Broj časova/nastavnika
- Lokalna samouprava
završetka školovanja
jezika (srpski, mađarski,
opštine Kanjiža
engleski, nemački...)

1.1.2.
Uvođenje novih nastavnih
metoda i tehnika

1. Moderan plan i program rada

- Opštinske Opštinske
obrazovne ustanove

2015-2020

1.1.3.
Razmena studenata u cilju
učenja jezika

1. Broj programa razmene/ godine
2. Broj podeljenih iskustava na
sajtu opštinske Kancelarije za
mlade

2015-2020
polugodišn
je

1.1.4.
Obezbeđivanje sticanja
praktičnog znanja

1. Broj praksi

- Kancelarija za mlade
- Udruženja za mlade
- Opštinske Opštinske
obrazovne ustanove
- Lokalna samouprava
Svilajnac, odnosno,
Opštinske obrazovne
ustanove bratskog grada
Svilajnca
- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Omladinska zadruga
- Preduzetnici
- Državne institucije

2015-2020
kontinuira
no

Izvor finansiranja
-Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
Opština Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Pokrajinski sekretarijat za privredu,
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1.1.5.
Obuke u oblasti
preduzetništva

1. Broj obuka
2. Broj učesnika

- Kancelarija za mlade
- Informacioni centar za
razvoj Potiskog regiona

2015-2020
polugodišn
je

1.2.1.
Učešće na domaćim i
stranim takmičenjima

1. Broj takmičenja

- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Kancelarija za mlade
- Opštinske obrazovne
ustanove

2015-2020

1.2.2.
Studijska putovanja

1. Broj putovanja

2015-2020

1.2.3.
Popularizacija programa
Đak generacije

1. Broj učesnika

1.2.4.
Online platforma za
omladinske konkurse na
sajtu Kancelarije za mlade
1.3.1
Ispitivanje potreba za
zanatima za narednih 5
godina u opštini Kanjiži

1. Broj predatih predloga
projekata

- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Kancelarija za mlade
- Opštinske obrazovne
ustanove
-Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Kancelarija za mlade
- Opštinske obrazovne
ustanove
- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Kancelarija za mlade
- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Kancelarija za mlade
- Opšte udruženje
preduzetnika opštine Kanjiža

2016

1. Rangiranje zanimanja

zapošljavanje i ravnopravnost polova
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Pokrajinski sekretarijat za privredu,
zapošljavanje i ravnopravnost polova
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi

2015-2020

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi

2015-2020
kontinuira
no

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
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1.3.2.
Obezbeđivanje sticanja
praktičnog znanja

1. Broj završenih praktičnih obuka

- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Kancelarija za mlade
- Opšte udruženje
preduzetnika opštine Kanjiža

2015-2020
kontinuira
no

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi

1.4.1.
Obaveštenja iz prve ruke
u vezi bolesti zavisnosti

1. Nivo znanja mladih u vezi
bolesti zavisnosti

- Opštinske obrazovne
ustanove
- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Crveni krst Kanjiža

2015-2020

1.4.2.
Obuke prve pomoći,
organizacija zdravstvenih
kampova

1. Broj učesnika na obukama i
kampovima

- Opštinske obrazovne
ustanove
- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Crveni krst Kanjiža

2015-2020

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- Ministarstvo omladine i sporta
- konkursi
- Crveni krst
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- Ministarstvo omladine i sporta
- konkursi
- Crveni krst

1.4.3.
Sportski programi,
popularizacija sportskih
klubova

1. Povećanje broja članova
sportskih klubova

2015-2020

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- Ministarstvo omladine i sporta
- konkursi

1.5.
Inkluzija Roma

1. 5.1.
Zadržavanje mladih
Roma u školi i redovno
pohađanje časova.
Naglašavanje važnosti i
neophodnosti pohađanja
srednje škole

1. Broj romske dece sa završenom
osnovnom školom
2. Broj romske dece sa završenom
srednjom školom
3, Nivo školovanosti kor romske
omladine

- Opštinske obrazovne
ustanove
- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Sportski savez opštine
Kanjiža
- Opštinske obrazovne
ustanove
- Civilne organizacije

2015-2020

1.6.
Obrazovanje dece sa
posebnim potrebama

1.6.1.
Organizacija obrazovanja
za srednje i teško
oštećene osobe i
osnivanje samostalne
institucije u te svrhe

1. Osnivanje sistema obrazovanja

-Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Civilne organizacije

2017

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Ministarstvo za rad, zapošljavanje i
socijalna pitanja
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi

1.4.
Obrazovanje za zdrav
život
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1. Broj radionica
2. Broj učesnika

- Opštinske obrazovne
ustanove
- Civilne organizacije
- Kancelarija za mlade

2015-2020
kontiniuira
no

2.1.2.
Popularizacija izviđača

1. Broj kampova
2. Broj izleta
3. Broj novih članova
4, broj informativnih događaja

- Vojvođanski savez izviđača
- Udruženje izviđača Kanjiža

2015-2020

2.2.1.
Upoznavanje mladih sa
ustanovama višeg/visokog
obrazovanja iz prve ruke

1. Broj učesnika
2. Broj predavanja

- Kancelarija za mlade
- Opšte udruženje
preduzetnika opštine Kanjiža
- Opštinske obrazovne
ustanove

2015-2020
kontinuira
no

2.2.2.
Organizacija kurseva

1. Broj učesnika
2. Broj Kurseva

- Kancelarija za mlade
- Informacioni centar za
razvoj Potiskog regiona
- Opštinske obrazovne
ustanove

2015-2020

2.2.3.
Volonterizam

1. Broj volonterskih aktivnosti

- Civilne organizacije
- Kancelarija za mlade

2015-2020

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
-Mađarski savez izviđača
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi

Број: 7.

31.03.2016.

3.1.Obrazovanje
pedagoga

3.2.Razvoj
opremljenosti i
infrastrukture
obrazovnih ustanova

4.1.Otvaranje smerova
visokoškolskih
ustanova na teritoriji
Kanjiže

СТРАНА 127. OLDAL

2016. 03.31.

7. szám

3.1.1.
Razvoj smisla za
pedagogiju putem
radionica na teme:
problematično dete, loš
đak, psihičko
maltretiranje, i slično.
3.1.2.
Stručno unapređivanje
pedagoga
3.1.3
Popularizacija programa
„Pedagog godine“
3.2.1.
Nabavka audio-vizuelne
opreme za vrtiće i škole
3.2.2.
Modernizacija IT opreme
u isturenim odeljenjima
3.2.3.
Prodaja korišćenih knjigai
pomoć pri kupovini
udžbenika za decu iz loše
materijalne situacije

1. Broj radionica
2. Upitnici za pedagoge

- Opštinske obrazovne
ustanove
- Regionalni centar za
profesionalni razvoj
zaposlenih u obrazovanju

2015-2020

1. Broj učesnika

- Regionalni centar za
profesionalni razvoj
zaposlenih u obrazovanju
- Opštinske obrazovne
ustanove

2015-2020

2015-2020

1. IT oprema u isturenim
odeljenjima

-Opštinske obrazovne
ustanove
-Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
-Mesne zajednice

1. Broj dece iz loše materijalne
situacije koja imaju školsku
opremu početkom školske godine

- Opštinske obrazovne
ustanove
- Civilne organizacije

2015-2020

4.1.1.
Analiza potreba za
višim/visokim
obrazovanjem, izrada
studije
4.1.2.
Organizacija
višeg/visokog
obrazovanja

1. Postojanje studije

- Kancelarija za mlade

2015-2017

- Opština Kanjiža

1. Organizacija višeg/visokog
obrazovanja

-Opštinske obrazovne
ustanove
- Lokalna samouprava
opštine Kanjiža
- Kancelarija za mlade
opštine Kanjiža

2018

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi

1. Audio-vizuelna oprema

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi

2015-2020
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Ministarstvo omladine i sporta
- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
propise , upravu i nacionalne manjine –
nacionalne zajednice
Nacionalni savet mađarske nacionalne
manjine
- konkursi
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1.2. ZAPOŠLJAVANJE
Opšti cilj: Zapošljavanje mladih sa završenom srednjom školom u fakultetom iz opštine Kanjiža
Specifični ciljevi
Aktivnost
Indikatori
Nosioci
2.1. Sticanje praktičnih znanja
2.1.1.
1. Medijska kampanja,
- Kancelarija za mlade
u lokalnim preduzećima,
Medijska promocija
oglašavanje programa
- Poljoprivredno tehnički
firmama
programa
školski centar Jožef Besedeš
- Visokoškolske ustanove
2.1.2.
1. Broj prijava
- Kancelarija za mlade opštine
Izbor kandidata
Kanjiža
- Savet za mlade ili drugo
izabrano veće
2.1.3.
1. Potvrda o prijemu na
- Kancelarija za mlade
Kontakt sa
praksu od strane preduzeća
- Opšte udruženje preduzetnika
preduzetnicima, izbor
opštine Kanjiža
- Odeljenje za privredu
- Član opštinskog veća zadužen
za provredu
2.1.4.
1. Periodični izveštaji,
- Kancelarija za mlade
Praćenje programa
praćenje na terenu,
prakse, nadzor i
fotografije
administracija, isplata
mladih
2.1.5.
1. Baza podataka učesnika i
- Kancelarija za mlade
Evaluacija programa i
njihovih rezultata
prezentacija
2.2. Podsticanje dijaspore za
2.2.1.
1. Uspostavljanje sistema
- Društveno priznate ličnosti,
podršku mladih iz naše opštine Pronalaženje Kanjižana kontakata i izgradnja
opštinski lideri
koji žive u inostranstvu kapitala
i uspostavljanje
dijaloga
2.2.2.
1. Pravni oblik- osnivanje
- Civilna organizacija ili
Finansijske osnove i
civilne organizacije ili
fondacija
postavljanje kriterijuma fondacije
- Opštinski odbornik za mlade
dodele

Vremensi period
2016-2020
kontinuirano

Izvor finansiranja
Opština Kanjiža

2016-2020
kontinuirano

Opština Kanjiža

2016-2020
kontinuirano

Opština Kanjiža

2016-2020
kontinuirano

- Opština Kanjiža
- Konkursi
- Donacije

2016-2020
kontinuirano

Opština Kanjiža

2016-2020
kontinuirano

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

2016

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
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Dodeljivanje donacija

1. Na osnovu odluke odbora
fondacije ili organizacije

2.2.4.
Evaluacija i
prezentacija
2.3.1
Postavljanje ciljeva,
uslova učešća i
prioriteta
2.3.2.
Objava programa
2.3.3.
Evaluacija projekata i
podela sredstava
2.3.4.
Praćenje projekata i
monitoring

1. Zapisnik, bankarski
izvodi, izveštaji

2.3.5.
Evaluacija i
prezentacija
2.3.6.
Podsticanje postojećih
preduzeća, revizija
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2016-2020
Kontinuirano,
godišnje jednom
2016-2020
Po potrebi, stalno

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

1. www.youthka.rs

- Fondacija ili civilna
organizacija
- Opštinski odbornik za mlade
- Kancelarija za mlade

1. Studija uticaja projekta

- Odeljenje za privredu i razvoj

Prva polovina
2016

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

1. Medijsko i internet
oglašavanje

- Kancelarija za mlade
- Informacioni centar za razvoj
Potiskog regiona
- Odeljenje za privredu i razvoj
- Odeljenje za budžet, finansije i
LPA
- Informacioni centar za razvoj
Potiskog regiona
- Odeljenje za privredu i razvoj

Druga polovina
2016– 2020

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

2017-2020

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

2017-2020

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

1. www.youthka.rs

- Kancelarija za mlade

2017-2020

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

1 . Periodični izveštaji,
završni računi

- Informacioni centar za razvoj
Potiskog regiona
- Odeljenje za privredu i razvoj

2017-2020

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

1. Prateći dokumenti,
izveštaji

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

Број: 7.

31.03.2016.
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3. INFORMISANJE MLADIH I KOMUNIKACIJA
Opšti cilj: Blagovremeno i kvalitetno informisanje mladih
Specifični ciljevi
Aktivnost
3.1.Osnivanje društvene online
platforme

3.1.1.
Dizajn imidža
3.1.2. Pokretanje sajta
www.youthka.rs
3.1.3.
Blogeri – online platforma
za blog unose mladih

3.2.Medijski sadržaj za mlade
koje sastavljaju mladi

3.3.Upoznavanje mladih sa
radom Kancelarija za mlade

Indikatori

Nosioci aktivnosti

1. Broj grafičkih rešenja

- Mladi dizajneri
- Omladinski aktivisti
- Kancelarija za mlade

1. Broj korisnika
2. Količina i trajanje
procesa rada
3. Broj stalnih posetilaca
1. Broj novih blogera
2. Broj blogera koji se
priključe programu
3. Broj posetilaca

Vremenski
period
2015
2015

Izvori finansiranja
- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

- Mladi pisci- Blogeri
- Aktivisti kancelarije za
mlade

2016-2020
kontinuirano

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

3.2.1.
Medijske sekcije i
radionice- obuke za mlade
vezane za medijsko
stvaranje i uređivanje
3.2.2.
Omladinski medijski
sadržaj na lokalnoj
televiziji
3.2.3.
Youthka – omladinska
kolumna u Kanjiškim
novinama

1. Broj obuka
2. Broj učesnika
3. Broj onih koji su
uspešno prošli obuku

- Kancelarija za mlade

2016-2017

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za sport
i omladinu

1. Broj emisija

- Kancelarija za mlade
opštine Kanjiža
- Omladinske organizacije
- Neformalne grupe
- Kancelarija za mlade
- Mladi novinari
- aktivisti

2016-2020
kontinuirano
2016-2020

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za sport
i omladinu
- ne zahteva finansijska sredstva

3.3.1.
Upoznavanje mladih sa
programima Kancelarije za
mlade, regrutovanje
aktivista, pokretanje stalne
komunikacije

1. Broj ostvarenih
manifestacija
2. Broj aktivista volontera

- Kancelarija za mlade
- Savet za mlade

2016-2020

- ne zahteva finansijska sredstva

1. Broj pristiglih članka
2. Broj mladih novinara

Број: 7.

31.03.2016.
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3.3.2.
Informacioni punktovi u
osnovnim školama

1. Broj novih punktova
2. Količina promotivnog
materijala

- Kancelarija za mlade
- Savet za mlade

2017

3.3.2.
Informacione kancelarije omladinski klubovi u
seoskim naseljima
3.4.1.
Dečiji parlamenti- njihovo
jačanje u školama u opštini

1. broj klubova
2. broj ostvarenih
programa

- Kancelarija za mlade
- Lokalna omladina
- Omladinske organizacije

2018

1. Broj predstavnika
dečijeg parlamenta
2. Broj uspešno
sprovedenih aktivnosti za
učenike i omladinu
1. izabran đački
gradonačelnik

- dečiji i đački parlamenti

2016-2020

- osnovne škole
- dečiji parlamenti

2016-2020

3.4.2.
Izbor đačkog
gradonačelnika i programi

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za sport
i omladinu
- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za sport
i omladinu
- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža

- ne zahteva finansijska sredstva

4. AKTIVNO PROVOĐENJE SLOBODNOG VREMENA
Opšti cilj: Povećanje kvaliteta slobodnog vremena mladih
Specifični ciljevi
Aktivnosti

Indikatori

Nosioci projekta

Vremenski
period
2016-2020.

4.1. Uključivanje dece
osnovnoškolskog uzrasta u
omladinske aktivnosti i
stvaranje navika za
kvalitetno i aktivno
provođenje slobodnog
vremena

4.1.1.
Programi za decu 7. i 8.
razreda

1. Broj programa
2. Broj učesnika

- Kancelarija za mlade
- O.Š. Jovan Jovanović Zmaj
- O.Š .Aranj Janoš
- O.Š. Karas Karolina

4.1.2.
Zajedničko zasedanje
opštinskih đačkih
parlamenata

1. Broj zasedanja
2. Broj učesnika

- Kancelarija za mlade
- O.Š. Jovan Jovanović Zmaj
- O.Š. Aranj Janoš
- O.Š. Karas Karolina

2016-2020.
Dva puta
godišnje

4.2 Kvalitetni kulturni i
društveni za mlade

4.2.1.
Društvene igre i takmičenja
za mlade- kvalifikacije po
naseljima, finale u Kanjiži

1. Broj kvalifikacija
2. broj učesnika
3. broj zainteresovanih
medija

- Kancelarija za mlade

2016-2020.
Jednom
godišnje tokom
zimskog
raspusta

Izvori finansiranja
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Mesne zajednice
- Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu
- Ministarstvo sporta i omladine
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Mesne zajednice
- Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu
- Ministarstvo sporta i omladine
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Mesne zajednice
Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu
- Ministarstvo sporta i omladine

Број: 7.

31.03.2016.
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4.2.2.
Izložba mladih umetnika )
likovna umetnost,
fotografija, moda, ručni rad,
tehnički dizajneri i modelari,
itd.)
4.2.3.
Organizacija klupskih večeri
i omladinskih kafića na
teritoriji opštine
4.2.4.
Osnivanje klupskog prostora
za okupljanje mladih u svim
naseljima

1. broj izlagača
2. broj posetilaca
3. broj zainteresovanih
medija

- Kancelarija za mlade

2016-2020.
Godišnje
jednom

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu

1. Broj programa
2. broj učesnika

- Kancelarija za mlade

2016-2020.

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Mesne zajednice

1. broj klubova

- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- Mesne zajednice

2016-2020.

4.3.1
Organizacija sportskih
takmičenja - kvalifikacije po
naseljima, finale u Kanjiži

- Kancelarija za mlade
- Sportski savez opštine
Kanjiža

2016-2020.
Jednom
godišnje tokom
letnjeg raspusta

- Kancelarija za mlade opštine
Kanjiža
- Dom zdravlja Kanjiža

2016-2020.

- Kancelarija za mlade opštine
Kanjiža
- Sportski savez opštine
Kanjiža

2016-2020.

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža

4.3.1
Uključivanje mladih u
organizaciju manifestacija

1. broj kola
2. broj učesnika
3. broj gledalaca
3. broj zainteresovanih
medija
1. Broj predavanja
2. broj učesnika
3. broj predavača
4. broj zainteresovanih
medija
1. broj sportskih dana
2. broj učesnika
3. broj gledalaca
4. broj zainteresovanih
medija
1. Broj opštinskih
manifestacija
2. broj volontera

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Mesne zajednice
- Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu
- Ministarstvo sporta i omladine
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Mesne zajednice
- Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu
- Ministarstvo sporta i omladine
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža

2016-2020.

4.3.2.
Divac Omladinski fond/
Funkcionisanje centra

1, Broj formalnih i
neformalnih grupa koje
konkurišu
2. broj sprovedenih

- Kancelarija za mlade opštine
Kanjiža
- Civilne organizacije koje su
organizatori, institucije
- Lokalna samouprava opštine
Kanjiža
- DOF/DOC

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu
- Ministarstvo sporta i omladine
- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- USAID
- EU projekti

4.3.2.
Interaktivna predavanja u
vezi prevencije zdravlja
4.3.3.
Organizacija sportskih danaupoznavanje mladih sa
ekstremnim sportovima
4.4
Aktivno učešće mladih u
društvu i popularizacija
volonterizma

2016. 03.31.

2016-2020.

Број: 7.

31.03.2016.
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4.3.3.
Berza opštinskih civilnih
organizacija u cilju novih
učlanjenja i popularizacije
volonterizma
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projekata
3. broj volontera na
sprovedenim projektima
4. broj pravnih i fizičkih lica
koja podržavaju projekat
1. broj civilnih organizacija
2. broj zainteresovanih
mladih
3. broj mladih koji se
uključe u rad civilnih
organizacija
4. broj zainteresovanih
medija

7. szám

- Kancelarija za mlade opštine
Kanjiža
- Opštinske civilne
organizacije

2016-2020.
Jednom
godišnje

- Lokalna samouprava opštine Kanjiža
- Pokrajinski sekretarijat za sport i
omladinu
- Ministarstvo sporta i omladine

Број: 7.

31.03.2016.
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На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016.
годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016) председник општине Кањижа донео је
ОДЛУКУ
о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из
буџета општине Кањижа по II. јавном конкурсу за 2016. годину
I
На основу расписаног II. Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета
општине Кањижа за 2016. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних
организација у укупном износу од 600.000,00 динара према следећем:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРОЈЕКАТ

ИЗНОС

Трасирање и опремање једне посетилачке стазе
у северном делу општине
Акција стерилизације – у циљу смањивања
Удружење за заштиту животиња „Шапа” Кањижа
броја животиња - луталица
Образовање еколошке свести: саобраћати без
Друштво љубитеља природе Кањижа
издувних гасова
Интересно удружење пољопривредних произвођача Остварење туристичке сигнализације
Тотовог Села и околине
арбoретума у Тотовом Селу
Удружење грађана „За развој Орома”
Камп за цветно окружење
Цивилно удружење „Помозимо се Војводино”
„Како живети здраво у животној средини?“
Укупно:
Удружење грађана „ARS NATURÆ” Мале Пијаце

180.000
140.000
130.000
100.000
25.000
25.000
600.000

II
Пренос додељених средстава у износу од 600.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених
Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину раздео 2, глава 1, програм 15, ПА0602-0001, функција 110,
позиција 115, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама.
III
Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине
Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке.
Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
IV
Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет презентацији
општине Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима
јавног информисања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-86/2016-I/A
Дана: 31.3.2016. године
Кањижа

Председник општине
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 17. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 –др. Закон и

Број: 7.

31.03.2016.
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103/2015) и члана 71. став 1. тачка 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014
–пречишћен текст и 8/2014) председник општине Кањижа, доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину -Раздео 4, глава 1, Програм
15, ПА 0602-0001, функција 130, економска класификација 499121 -текућа буџетска резерва, одобрава се
прерасподела средстава у укупном износу од 25.190,00 динара.



II
Средствима из тачке I овог решења повећава се следећа буџетска позиција:
Раздео 4, глава 15, Програм 15, ПА 1501-0002, функција 150, економска класификација 512, позиција
619 са износом од 25.190,00 динара;
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-96/2016-I/A
Дана: 16.03.2016. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Михаљ Бимбо с. р.
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