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На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/08), у складу са одредбама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 27/16, 2/17 и 9/2017), а у вези са чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Сл. гласник РС“ бр. 8/12, 94/13 и 93/2015), председник општине Кањижа расписује
II. ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2017. годину

Укупан износ средстава намењених финансирању пројеката невладиних организација из буџета општине
Кањижа по II. јавном конкурсу за 2017. годину износи 1.500.000,00 динара.
Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије
општине Кањижа у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) за реализацију пројеката из следећих области:
1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати,
задругарство и др)
3. развој локалне заједнице
4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана
5. афирмисања људских и мањинских права
6. програма за образовање
7. програма за омладину
8. програма за стара лица
9. афирмисања демократизације локалне средине
10. развоја цивилног друштва
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама
са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)
12. културне баштине, неговања историјских тековина
13. волонтерства
14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности
16. активности пензионерских организација
17. неформалног образовања
18. афирмисања женских права
19. за развој јавног информисања
20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма
Одлуком председника општине бр. 02-100/2017-I/A од дана 14. марта 2017. године као приоритетна област за
пројекте невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по јавном конкурсу у 2017.
години утврђена је област под редним бројем: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. и 18.
Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) са седиштем у општини Кањижа,
односно оне које имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као општинске,
међуопштинске или републичке организације.
Невладина организација (удружење грађана) може учествовати на конкурсу са највише 2 пројекта, а средства из
буџета општине Кањижа додељују се за финансирање једног пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа, до истека буџетске године, односно до
31.12.2017. године.
Невладина организација (удружење грађана) је дужна да обезбеди средства у висини од 10% вредности пројекта
из других извора.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација се може преузети лично, сваког радног дана између од 8,00 до 12,00 часова, у
Услужном центру Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1, у канцеларији бр. 10, односно са
званичне интернет стране општине Кањижа (www.kanjiza.rs/конкурси)
Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве
2. биографију координатора пројекта и кључних сарадника
3. фотокопију решења о упису организације (удружења) у Регистар
4. фотокопију оснивачког акта (статута)
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Пријаве се достављају путем поште, у затвореној коверти са назнаком: II. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НВО, на адресу Главни трг бр. 1., 24420 Кањижа, или предајом у Услужном
центру Општинске управе општине Кањижа.
Рок за подношење пријаве је 29. август 2017. године.
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса
2. остварени резултати НВО претходних година
3. материјална и кадровска опремљеност
4. стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат
5. одрживост пројекта
6. сарадња са локалном заједницом

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

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не
одговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или еmail-а и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће
оцењивати/бодовати. Конкурсна документација се не враћа.
Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања и на званичној презентацији општине Кањижа.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 875–166 лок. 208 код Пирошке
Дарабан.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-208/2017-I/А
Дана: 15. август 2017. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с. р.

На основу члана 74. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст)
Општинско веће општине Кањижа на 41. седници донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Oрганизационог одбора Колоније књижевника у Кањижи
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Организациони одбор Колоније књижевника у Кањижи (у даљем тексту:
Организациони одбор) у саставу:
председник
1. Bordás Győző (Ђезе Бордаш) из Новог Сада, Бул. ослобођења бр. 28

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

чланови
Bús Csaba (Чаба Буш) из Кањиже, ул. Дамјанићева бр. 2
Berényi Emőke (Емеке Берењи) из Вачких Винограда, ул. Железничка бр. 8
Bogdán József (Јожеф Богдан) из Беле Цркве, ул. Милетићева бр. 5
Celler Kis Tamás (Тамаш Целер Киш) из Србобрана, Рибарска бр. 19
Fehér Dorottya (Дороћа Фехер) из Хоргоша, Морахаломски пут бр. 19
Lovas Ildikó (Илдико Ловаш) из Суботице, ул. Саве Ковачевића бр. 30
Géber László (Ласло Гебер) из Новог Сада, ул. Серво Михаља бр. 20
T. Kiss Tamás (Тамаш Т. Киш) из Кањиже, ул. Тисин цвет бр. 12

Технички секретар Организационог одбора је Ливија Вранић Варади, саветник у Општинској управи
општине Кањижа.
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II
Председник и чланови Организационог одбора именују се на период од четири године.
III
Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који немају пребивалиште на територији
општине Кањижа припада накнада за рад у висини од 2.000,00 динара по седници.
Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који имају пребивалиште на територији
општине Кањижа припада накнада за рад у висини од 1.000,00 динара по седници.
Члановима Организационог одбора из тачке I. овог Решења који су запослени или функционери
локалне самоуправе не припада накнада из става 1. и 2. ове тачке.
Накнада из става 1. и 2. ове тачке исплаћује се из средстава Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа
предвиђених на позицији 352 – услуге по уговору.
Основ за исплату накнаде је евиденција присутности на седници коју води технички секретар
Организационог одбора.
Исплата се врши по налогу председника Организационог одбора.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-232/2017-I/Ц
Дана: 13.07.2017. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с. р.

На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009 –
др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 3. и 6.
Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2010) Општинско веће општине Кањижа на 44. седници, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о одређивању доктора медицине Дома здравља Кањижа
за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти
I
У Решењу о одређивању доктора медицине Дома здравља Кањижа за стручно утврђивање времена и
узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 6/2014 и 19/2015) тачка I мења се гласи:
“ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти на територији општине Кањижа и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

др Марија Апро Барат
др Каролина Апро
др Деже Бабински
др Марија Берењи
др Марија Буш
др Шандор Чех
др Беата Попов Фаркаш
др Вероника Газдаг
др Нада Јакић
др Ласло Кермеци
др Нандор Каса
др Иштван Марки
др Изабела Нађ

лекар опште медицине
лекар специјалиста педијатрије
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар спец. пнеумофтизиологије
лекар опште медицине
лекар специјалиста медицине рада
лекар опште медицине
лекар опште медицине
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лекар специјалиста опште медицине
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар специјалиста педијатрије
лекар специјалиста педијатрије
лекар опште медицине
лекар опште медицине
лекар опште медицине.“

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањиожа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Kањижа
Општинско веће
Број: 02-267/2017-I/Ц
Дана: 3.8.2017. год.
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с. р.

На основу члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
27/2016 и 2/2017), 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 103/2015) 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 2017. 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 3.011.623,84 динара.
II
Средствима из тачке 1. овог решења повећава се буџетска позиција:
• Раздео 4, глава 1, Програм 3, ПА 1501-0002, функција 412, економска класификација 451, позиција 763
са износом од 3.011.623,84 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: 400-183/2017-IA
Дана: 13.07.2017. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с. р.
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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 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 27/2016, 2/2017 и
9/2017) председник општине Кањижа донео је

РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105,
економске класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу
од 45.458,33 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за
одборнике Скупштине општине Кањижа.
2.
Средства за месец јул. 2017. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова
који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим
политичким субјектима:

Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Назив изборне листе

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

Бр.
гласова
које је
добила
изб.
листа
3

Коефицијент

Проценат

Месечни
износ

6

7

4

5 (3*4)

1.729

1,0

1.729

16,91%

7.687,00

3.969
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3.969

38,82%

17.646,92

1.989

1,0

1.989
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8.846,19

1.941

1,0

1.941

18,99%

8.632,54

397
10.025

1,5

595,5
10.223,5

5,82%
100,00%

2.645,68
45.458,33

4.
Одсек за финансије, буџет и ЛПА 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“.
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220
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