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На основу 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 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/18), члана 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) и члана 47. тачка 18.
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/17 - пречишћен текст) Скупштина општине
Кањижа на седници одржаној 31. маја 2018. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 6173 К.О.
КАЊИЖА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
Члан 1.
Покреће се поступак за отуђење ½ дела непокретности под парц.бр. 995/3 уписане у ЛН бр. 6173 к.о.
Кањижа у поступку прикупљања писмених понуда, која се налази на адреси Болманска бб, у Кањижи, коју
чини:
- земљиште под зградом и другим објектом од 209 m², укупне површине од 209 m², на којој се налази
породична стамбена зграда (објекат бр. 1).
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке отуђује се у складу са чланом 5. став 1. Закона о промету
непокрености („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 121/14 и 6/15) под теретом права прече куповине, у корист
Берта Дијане из Кањиже ул. Дурмиторска бр. 21 и Гојков Синише из Кањиже ул. Маршала Тита бр. 6, као
сувласника, са уделом од по ¼ - ¼ дела на предметној непокретности.
Члан 3.
На основу ове одлуке објављује се оглас за отуђење непокретности из члана 1. ове одлуке у поступку
прикупљања писмених понуда, у складу са чланом 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Служебни гласник Републике Србије“, бр. 16/18).
Члан 4.
Тржишна вредност непокретности из тачке 1 ове одлуке која је истовремено и почетна цена по којој се
предметна непокретност отуђује је 6.053,50 евра, која је утврђена налазом и мишљењем сталног судског
вештака Андрушко Иштвана из Сенте именованог решењем Министарства правде Републике Србије бр. 740-0505741/2010-03 од 06.07.2011. г., с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном
курсу Народне банке Србије на дан уплате, у складу са чланом 2. став 2. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања
и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/18) и чланом 48. став 1. Закона о
проценитељима вредности непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 108/16 и 113/17 – др. закон).
Члан 5.
Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из тачке 1 ове одлуке у саставу:
1. Атила Каса - председник
2. Корнелија Фејстамер – члан
3. Даниел Нађ Немеди - члан.
Члан 6.
Стручне, административно–техничке и друге послове за потребе Комисије, обавља Даниел Нађ
Немеди, самостални сарадник у Општинској управи општине Кањижа.
Члан 7.
Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из тачке 1. ове Одлуке
сагласно одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18) и Одлуке о
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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);
- сачини записник о поступку отварања писмених понуда;
- утврди предлог одлуке о отуђењу непокретности понуђачу који је понудио најповољније услове и
исти достави скупштини општине на даљи поступак.
Члан 8.
Одлуку о отуђењу непокретности из члана 1 ове одлуке најповољнијем понуђачу доноси Скупштина
општине Кањижа након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
Члан 9.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-218/2018
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 –
пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/13) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној
31. маја 2018. године, донела је

О Д Л УК У
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА СВ. ОРБАНА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ, У УЛИЦИ
ЖЕЛЕЗНИЧКА У ХОРГОШУ
Члан 1.
Поставља се споменик Св. Орбана у парку испред зграде Дома културе, у улици Железничка испред
велике јелке, у Хоргошу на парцели бр. 1384 к.о. Хоргош.
Члан 2.
Споменик је уметничко дело Тибора Тури Терека и израђен од шпанске уметничке глине, димензије 50
x 30 х 50 cm.
Члан 3.
Средства за постављање споменика обезбеђује Ред витезова вина Ст. Орбан са седиштем у Хоргошу,
Кањишки пут 6.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 352-32/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др.
Закон, 101/16 - др. закон), чл. 33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и
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68/15), чл. 47. тачка 16. и 53. тачка 7. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017
- пречишћен текст), по прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије, Управе за јавни
дуг бр. 401-616/2018-001 од 19. априла 2018. године, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31.
маја 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ KАЊИЖА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ
РАСХОДА
I
Овом одлуком одобрава се дугорочно задуживање општине Кањижа за финансирање капиталних
инвестиционих расхода узимањем кредита код домаћих поверилаца - пословних банака, у укупном износу од
170.000.000,00 (стоседамдесетмилионадинара) динара.
Задуживање из претходног става врши се по прибављеном мишљењу Министарства финансија
Републике Србије, Управе за јавни дуг, у оквирима који су прописани чланом 36. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).
II
Средства обезбеђена јавним задуживањем општине Кањижа из тачке I ове Одлуке, употребиће се за
финансирање капиталних инвестиционих расхода - реализацију ИПА пројекта прекограничне сарадње
„Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива”.
III
Динамика повлачења кредитних средстава од пословне банке зависиће од динамике реализације и
степена изведених радова у складу са закљученим Уговором о извођењу радова.
IV
Задуживање је планирано Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 19/17 и 4/18) а набавка финансијске услуге врши се у складу са чланом 7. став 1. тачка
13. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
V
Овлашћује се председник општине Кањижа да са изабраном пословном банком закључи уговор о
кредиту.
VI
Ова Одлука се објављује у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-219/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст), а у
вези са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016
и 113/2017) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. маја 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ О РЕВИЗИЈИ
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И
ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ
КАЊИЖА ЗА 2016. ГОДИНУ
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I
УСВАЈА СЕ Извештај Државне ревизорске институције о ревизији консолидованих финансијских
извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Кањижа за 2016. годину.
II
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-221/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст), а у
вези са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016
и 113/2017) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. маја 2018. године донела је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ОБАВЉЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
НАЦРТА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2017. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о обављеној ревизији нацрта Завршног рачуна буџета
општине Кањижа за 2017. годину.
II
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-220/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. 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 31. маја 2018. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I. ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ ЗА 2018. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на I. Измену Програма пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI –
TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за 2018. годину, који је усвојио Надзорни одбор привредног
друштва на седници одржаној 7. маја 2018. године.
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II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-194/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 –
пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 31. маја 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ „CNESA“
КАЊИЖА
I
Даје се сагласност на Ценовник Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа који је донео директор
Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-203/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен
текст), члана 10. Одлуке о оснивању Регионалног креативног атељеа Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
3/2011 – пречишћен текст, 2/2014 и 20/2016) и члана 21. Статута Регионалног креативног атељeа Кањижа,
Скупштина општинe Кањижа, на седници одржаној 31. маја 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ КРЕАТИВНОГ
АТЕЉЕА КАЊИЖА
I
Разрешавају се председник и чланови Управног одбора Регионалног креативног атељeа Кањижа:
Ласло Добо, Ана Вереш, Золтан Шарњаи, Александар Оклобџија и Маргарета Табороши.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа у саставу:
1. Добо Ласло, Кањижа, ул. Републиканска бр. 77
2. Ана Вереш, Кањижа, ул. Гал Ласла бр. 2
3. Золтан Шарњаи, Кањижа, ул. Главна бр. 17
4. Моника Апро Богач, Кањижа, Рибарски трг бр. 22
5. Камила Ласло, Кањижа, ул Македонска 4.

председник
члан
члан
члан
члан.
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III
Мандат чланова Управног одбора Регионалног креативног атељеа Кањижа траје четири године.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Образложење
Скупштина општине Кањижа решењем бр. 02-170/2014-I/Б од 29. маја 2014. године именовала је
председника и чланове Управног одбора Регионалног креативног атељеа Кањижа. Дана 1. фебруара 2018.
године, Скупштина општине Кањижа донела је решење бр. 02-8/2018-I/Б о разрешењу председника Управног
одбора Едите Ердељи Тот, на основу писмене оставке именоване и истим решењем на ову дужност именовала
Ласлоа Добоа из Кањиже.
Одредбама члана 10. Одлуке о оснивању Регионалног креативног атељеа Кањижа утврђено је да
чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне
делатности, на период од четири године, да могу бити именовани највише два пута и да председника управног
одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора. Одредбама става 4. истог члана регулисано је да
управни одбор установе има пет чланова, од којих се четири именују на предлог оснивача, а један на предлог
Националног савета мађарске националне мањине, док је одредбом члана 6. утврђено да Национални савет
мађарске националне мањине даје мишљење о предложеним члановима управног одбора установе.
Одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 –
пречишћен текст) регулисано је да скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Одредбама члана 21. Статута Регионалног креативног
атељеа Кањижа сагласно одредбама оснивачког акта регулисано је да чланове управног одбора именује и
разрешава оснивач, да исти има пет чланова, од којих се четири именују на предлог оснивача, а један на
предлог Националног савета мађарске националне мањине. Национални савет мађарске националне мањине је
доставио предлог бр. V/Z/111/2018 за именовање једног члана управног одбора, односно мишљење о
предложеним члановима органа управљања Регионалног креативног атељеа Кањижа.
Комисија за мандатна и административна питања разматрала је предлог за разрешење и именовање
чланова Управног одбора Регионалног креативног атељеа Кањижа и дала позитивно мишљење.
Општинско веће општине Кањижа, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине
Кањижа, утврдило је предлог решења о именовању Управног одбора Регионалног креативног атељеа Кањижа и
упутило га на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.
На основу изнетог, Скупштина општине Кањижа, сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута
општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) донела је решење као у
диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-222/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен
текст), члана 14. Одлуке о оснивању Регионалног креативног атељеа Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
3/2011 – пречишћен текст , 2/2014 и 20/2016) и члана 24. Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа,
Скупштина општинe Кањижа, на седници одржаној 31. маја 2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА РЕГИОНАЛНОГ КРЕАТИВНОГ
АТЕЉЕА КАЊИЖА
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I
Разрешавају се председник и чланови Надзорног одбора Регионалног креативног атељeа Кањижа:
Атила Иван, Гизела Шоти и Бела Бодроги.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа у саставу:
1. Атила Иван, Кањижа, ул. Позоришна бр. 3
2. Гизела Шоти, Кањижа, ул. Главна бр. 4
3. Хајналка Коња Фаркаш, Кањижа, ул. Доситеjа Обрадовића бр. 5

председник
члан
члан.

III
Мандат чланова Надзорног одбора Регионалног креативног атељеа Кањижа траје четири године.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Образложење
Скупштина општине Кањижа решењем бр. 02-171/2014-I/Б од 29. маја 2014. године именовала је
председника и чланове Надзорног одбора Регионалног креативног атељеа Кањижа.
Одредбама члана 14. Одлуке о оснивању Регионалног креативног атељеа Кањижа утврђено да чланове
надзорног одбора именује и разрешава оснивач, на период од четири године, да могу бити именовани највише
два пута и да председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора. Одредбама
става 4. истог члана регулисано је да, надзорни одбор установе има три члана, од којих се два именују на
предлог оснивача, а један на предлог Националног савета мађарске националне мањине. За члана надзорног
одбора не може бити именовано лице које је члан управног одбора установе.
Одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 –
пречишћен текст) регулисано је да скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Одредбама члана 24. Статута Регионалног креативног
атељеа Кањижа сагласно одредбама оснивачког акта регулисано је да чланове надзорног одбора именује и
разрешава оснивач, да исти има три чланова, од којих се два именују на предлог оснивача, а један на предлог
Националног савета мађарске националне мањине. Национални савет мађарске националне мањине доставио је
предлог бр. V/Z/128/2018. за именовање једног члана надзорног одбора.
Административно- мандатна комисија разматрала је предлог за разрешење и именовање чланова
Надзорног одбора Регионалног креативног атељеа Кањижа и дала позитивно мишљење.
Општинско веће општине Кањижа, као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине
Кањижа, утврдило је предлог решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора Регионалног креативног
атељеа Кањижа и упутило га на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.
На основу изнетог, Скупштина општине Кањижа, сагласно одредбама члана 47. тачка 9. Статута
општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) донела је решење као у
диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-193/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) и
члана 71. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен
текст и 15/2016) Скупштина општинe Кањижа, на седници одржаној 31. маја 2018. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА
РЕШЕЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Кањижа Тимеа
Барат Кљајић из Кањиже, на сопствену иницијативу.
II
За члана Савета за управљање миграцијама и трајна решења општине Кањижа ИМЕНУЈЕ СЕ
Кристина Телек из Кањиже, ул. Републиканска бр. 29, директор Центра за социјални рад Кањижа.
III
Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Савета за управљање миграцијама и трајна
решења општине Кањижа именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-355/2016-I/Б од 28. јула
2016. године.
IV
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-223/2018-I/Б
Дана: 31.05.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 27 став 10 Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –
др. закон, 108/2016 и 113/2017), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/2018), 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, 16/2013 и 9/2017), члана 74. ст.
1 тачка 6) Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014, 8/2014, 4/2016 и 7/2017)
Општинско веће општине Кањижа на 77. седници донело је
О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ
У ЛН БР. 1702 К.О. ОРОМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
I
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 30/48 дела непокретности уписане у лист
непокретности бр. 1702 к.о. Ором парц.бр. 843 земљиште под зградом – објектом од 286 м2, земљиште под
зградом – објектом од 86 м2, земљиште под зградом – објектом од 36 м2, земљиште под зградом – објектом од
22 м2, земљиште под зградом – објектом од 91 м2, земљиште уз зграду – објекат од 500 м2 и њива 2. класе од
1204 м2, укупне површине од 2225 м2, на којој се налазе две породичне стамбене зграде и три помоћне зграде, у
природи у Долинама ул. Петефи Шандора бр. 84, у јавној својини општине Кањижа, на период од пет година,
прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.
II
Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи: 5.000,00
динара без ПДВ-а.
III
Опредељује се намена ствари из тачке I ове одлуке за време трајања и то за остваривање општег циља
или инетресе удружења грађана које не обавља привредну делатност.
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IV
Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда
сагласно одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о
пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објављује оглас, размотри прикупљене понуде
на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави
Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.
V
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-206/2018-I/Ц
Дана: 23.05.2018. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу 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 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
16/18), члана 13 Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 – испр., 16/13 и 9/17) и члана 74. тачка 6.
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) Општинско веће
општине Кањижа на 77. седници донело је
О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ
У ЛН БР. 5814 К.О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

I
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 1/1 дела непокретности – пословног простора
уписаног у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, који се налази у Кањижи, Тиски виногради бр. 1, парц. бр. 559, викенд
кућа укупне површине од 74 m2, на период од пет година, прикупљањем писмених понуда путем јавног
оглашавања.
II
Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 261,00
дин/m² тј. укупно 19.314,00 динара без ПДВ-а.
III
Опредељује се намена ствари из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за обављање делатности:
производња, занатство и остале личне услужне делатности (производња пекарских производа и тестенина).
IV
Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда
сагласно одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18) и Одлуке о
пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/16), објави оглас, размотри понуде достављене на
јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави Општинском
већу општине Кањижа на даљи поступак.
V
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 8.
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Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), члана 16. тачка 11. Статута општине
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст), члана 7. и 8. Одлуке о оснивању
буџетског фонда за заштиту животне средине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2009), уз сагласност
Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 401-00-00365/2018-02 од 28.03.2018. године,
Општинско веће општине Кањижа, на 78. седници, донело је

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
I
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за активности које се
планирају у области заштите и унапређења животне средине у општини Кањижа за 2018. годину.
За реализацију Програма планирају се средстава у буџету општине Кањижа сагласно одредбама Одлуке
о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017) која ће се реализовати
преко буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 21.759.665,73 динара.
II
Приходи за реализацију Програма оствариће се од:
- накнаде за загађивање животне средине (члан 85. Закона о заштити животне
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009
- др. закон и 43/2011 - одлука УС)

300.000,00 динара

- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (Одлука о накнади за
заштиту и унапређивање животне средине на територији општине Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2010, 22/2012 и 2/2017)
- неутрошена средства буџетског фонда из 2017. године

11.459.665,73 динaрa

УКУПНО

21.759.665,73 динара

10.000.000,00 динара

III
Средства фонда из тачке II користиће се за финансирање:
1. Регионална депонија – 6.000.000,00 динара
- На основу Одлуке о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица, Сентa, Кањижа,
Чока, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Бачка Топола („Сл. лист општине Кањижа“ број 05/07) закључен је Уговор
о прикључењу Регионалном центру управљања отпадом – Суботица бр. 404-99/2009-I, а средства планирана
овом тачком користиће се за финансирање уговорних обавеза (Регионална депонија д.о.о. Суботица) - текући
трошкови функционисања.
2. Управљање отпадом – 2.500.000,00 динара
Планирају се средства за реализацију програма управљања отпадом и обавеза општине сагласно одредбама
Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и 88/2010), и то:
- набавка посуђа за компостирање и контејнера
- одржавање депонија за одлагање инертног отпада
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санација дивљих депонија.

3. Уништавање амброзије – 1.000.000,00 динара
Уништавање амброзије на јавним површинама (теренске активности на сакупљању и уништавању амброзије,
одржавање едукативних предавања, штампање информативних летака и плаката)
4. Израда Програма заштите животне средине општине Кањиже за период 2016-2024 године и Локалног
еколошког акционог плана за период 2016-2018. године
200.000,00 динара
Програм заштите животне средине на територији општине Кањижа за период 2016-2024 треба израдити на
основу Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009
- др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016) којим је прецизирано да такав програм доноси на националном и на
локалном нивоу.
5. Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) – 1.600.000,00 динара
Реализација законом утврђених обавеза општине у области мониторинга (праћење квалитета ваздуха, праћење
нивоа комуналне буке, праћење квалитета површинских вода, праћење квалитета подземних вода, праћење
електромагнетског зрачења, праћење квалитета земљишта, мерења у ванредним ситуацијама), сагласно
одредбама Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -др. закон,
72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016) и посебним законима. За реализацију наведених програма
и пројеката закључиваће се уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу
са прописима, по спроведеном поступку за јавне набавке.
6. Опремање Службе за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа, учешће на
семинарима и стручно усавршавање запослених – 200.000,00 динара
Планираним средствима ће се финансирати набавка опреме неопходне за рад организационе јединице
Општинске управе општине Кањижа надлежне за послове заштите животне средине, Службе за инспекцијсконадзорне послове (рачунарска опрема, мерни инструменти, радно одело и заштитна обућа итд.), као и трошкови
учешћа запослених на семинарима, стручним усавршавањима из области заштите животне средине.
7. Програм заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Кањижа –
3.000.000,00 динара
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на територији
општине Кањижа на начин који ће омогућити њихово очување.
У 2017. години ће се израдити планови управљања заштићеним подручјима и финансирати/ суфинансирати
програми управљача заштићеним природним добром на територији општине Кањижа.
У 2017. години приоритетни пројекат се реализује на територији парка природе „Камараш“. Основни циљ
пројекта је ревитализација језера „Кендер то“. У оквиру пројекта ће се поново попунити водом депресија.
8. Образовне активности, едукација, манифестације, програми и пројекти за јачање свести о потреби
заштите животне средине - 1.000.000,00 динара
- јачање свести грађана о потреби заштите животне средине и едукативне активности (област управљања
отпадом, област рециклаже, област компостирања, заштита шума, заштита река),
- обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете Земље и Европска недеља мобилности - Дан без
аутомобила, дан дрвећа и птица)
- котизација за учешће на стручним семинарима из области заштите животне средине
- у 2017.години посебан нагласак ће се дати активностима на едукацији везано за област управљања отпадом, са
обзиром да регионална депонија у Суботици почеће са радом и потреба за едукацијом становништва је кључни
момент у успеху управљања.
9. Оснивање и одржавање зелених површина - 6.259.665,73 динaра

Број: 8.
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У циљу подизања квалитета боравка на јавним зеленим површинама и побољшања квалитета чинилаца
животне средине (заштита од буке, прашкасте материје и хортикултурно уређење насеља) користиће се
средства из ове ставке у складу са Општинском одлуком о одржавању зелених површина и плановима за
подизање и негу градског зеленила.

Циљ активности је:
IV
Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, врши се у зависности од прилива
средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на
територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2010, 22/2012 и 2/17).
V
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, председник општине, на предлог
организационе јединице Општинске управе надлежне за послове заштите животне средине и члана Општинског
већа задуженог за заштиту животне средине, решењем ће утврдити приоритетне активности.
VI
Средства из тачке II овог Програма могу се увећати за износ донација и прихода из других извора, која
ће се користити у складу са овим Програмом.
VII
Реализација програмских активности из тачке III овог Програма врши се у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и усвојеног Плана набавке за 2016.
годину.
VIII
Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката, као и надзор над
извршавањем уговорених обавеза, спроводи Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе
општине Кањижа.
Служба за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа сачиниће извештај о
коришћењу средстава из овог Програма, сагласно одредбама члана 100. став 6. Закона о заштити животне
средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС
и 14/2016).
IX
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-17/2018-I/Ц
Дана: 30.05.2018. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 2. став 2. Одлуке о спортским стипендијама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2013 и
4/2018) председник општине Кањижа донео је

ОДЛУКУ
О БРОЈУ И ВИСИНИ ИЗНОСА СПОРТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ У 2018. ГОДИНИ
I
Општина Кањижа ће у 2018. години из буџета општине Кањижа доделити 12 спортских стипендија са
територије општине Кањижа.
Висина спортске стипендије са територије општине Кањижа у 2018. години утврђује се у износу од
8.700,00 динара по једном боду који се множи са утврђеним бодовима корисника спортске стипендије, на
основу Листе кандидата за спортске стипендије у 2018. години, број: 66-3/2018-5. од 25.04.2018. године.

Број: 8.

31.05.2018.

СТРАНА 273. OLDAL

2018. 05.31.

8. szám

II
Средства за доделу стипендија спортистима обезбеђују се у буџету Општине.
Исплату спортских стипендија из тачке I ове Одлуке врши Одељење за финансије и буџет Општинске
управе општине Кањижа, у 12 (дванаест) месечних рата дознаком на текући рачун назначен у конкурсној
документацији.
III
Ова Одлука доставља се Одељењу за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа
Спортском савезу општине Кањижа.

и

IV
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-179/2018-I/А
Дана:18.5.2018. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2017 и 4/2018), 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, 103/2015, 99/2016
и 113/2017) и члана 71. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину -Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА
0602-0009, функција 112, позиција 203, економска класификација 499121 -текућа буџетска резерва, одобрава се
прерасподела средстава у укупном износу од 910.000,00 динара.
II
Средствима из тачке 1. овог решења повећава се буџетска позиција:
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П17, функција 820, економска класификација 423, позиција 904
са износом од 30.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П18, функција 820, економска класификација 423, позиција 458
са износом од 96.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П19, функција 820, економска класификација 423, позиција 907
са износом од 120.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П20, функција 820, економска класификација 423, позиција 909
са износом од 100.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П21, функција 820, економска класификација 423, позиција 522
са износом од 80.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П22, функција 820, економска класификација 423, позиција 541
са износом од 200.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П23, функција 820, економска класификација 423, позиција 910
са износом од 60.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П24, функција 820, економска класификација 423, позиција 911
са износом од 80.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-П25, функција 820, економска класификација 423, позиција 913
са износом од 144.000,00 динара;

Број: 8.

31.05.2018.

СТРАНА 273. OLDAL

2018. 05.31.

8. szám

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: 400-148/2018-IA
Дана: 16.04.2018.год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2017 и 4/2018), 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, 103/2015, 99/2016
и 113/2017) и члана 71. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину -Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА
0602-0009, функција 112, позиција 203, економска класификација 499121 -текућа буџетска резерва, одобрава се
прерасподела средстава у укупном износу од 1.040.000,00 динара.

II
Средствима из тачке 1. овог решења повећава се буџетска позиција:
• Раздео 4, глава 1, Програм 13, ПP 1201-П9, функција 820, економска класификација 423, позиција 866
са износом од 1.040.000,00 динара;

III
Средства су строго наменског карактера.

IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет.

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-161/2018-IA
Дана: 25.04.2018.год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.
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На основу члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2017 и 4/2018), 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, 103/2015, 99/2016
и 113/2017) и члана 71. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину -Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА
0602-0009, функција 112, позиција 203, економска класификација 499121 -текућа буџетска резерва, одобрава се
прерасподела средстава у укупном износу од 4.487.000,00 динара.
II
Средствима из тачке 1. овог решења отвара/повећава се буџетска позиција:
• Раздео 4, глава 1, Програм 2, ПA 1102-0009, функција 620, економска класификација 515, позиција 924
са износом од 440.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 7, ПA 0701-0002, функција 451, економска класификација 515, позиција 925
са износом од 3.086.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПA 0602-0001, функција 130, економска класификација 515, позиција 206
са износом од 811.000,00 динара;
• Раздео 4, глава 1, Програм 15, ПР 0602-П5, функција 130, економска класификација 512, позиција 876
са износом од 150.000,00 динара;
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-183/2018-IA
Дана: 21.05.2018.год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер 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 и 4/2018)
председник општине Кањижа донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 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.
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2.
Средства за месец април 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:
Бр.
гласова
које је
Коефи
Месечни
Проценат
Назив изборне листе
износ
Ред.
добила
цијент
бр.
изб.
листа
1
2
3
4
5 (3*4)
6
7
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
1.
1.729
1,0
1.729
16,91%
8.138,53
ПОБЕЂУЈЕ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
2.
3.969
1,0
3.969
38,82%
18.683,48
– ИШТВАН ПАСТОР
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА
3.
1.989
1,0
1.989
19,46%
9.365,81
ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД
4.
1.941
1,0
1.941
18,99%
9.139,60
ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА
5.
ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
397
1,5
595,5
5,82%
2.801,08
Укупно:
10.025
10.223,5
100,00%
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: 400-172/2018-I/А
Дана: 04.05.2018. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.
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