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На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 29/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз 

супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила 

(„Службени гласник РС“, бр. 65/2020) и члана 5. Одлуке о образовању Општинске изборне комисије општине 

Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2019), Општинска изборна комисија, на седници одржаној 11. маја 

2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НАСТАВЉАЊУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 

ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, РАСПИСАНИХ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 

 

 1. НАСТАВЉА СЕ спровођење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике 

Скупштине општине Кањижа, расписаних 4. марта 2020. године, почев од дана доношења овог решења. 

 2. Избори из тачке 1. овог Решења одржаће се 21. јуна 2020. године. 

 3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. 

овог решења, утврђени Законом о локалним изборима („Службени гласник РС“, 29/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/20), Упутством за спровођење избора за народне посланике 

Народне скупштине, расписаних за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 20/20) и Одлуком о 

координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 21/2020). 

 4. Општинска изборна комисија ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у 

складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења. 

 5. Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на 

правној снази. 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Председник Народне скупштине је дана 4. марта 2020. године донео одлуку којом је расписао изборе за 

одборнике у Скупштини општине Кањижа за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број 19/20). У 

складу са том одлуком Општинска изборна комисија је спроводила изборне радње прописане законом. 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20), коју су 15. марта 2020. 

године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено 

је ванредно стање на територији Републике Србије. 

 Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. 

марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20). 

Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. 

године. 

 Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у 

спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике 

скупштина општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи 

наставити по престанку ванредног стања. 

 Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени 

гласник РС“, број 65/20). 

 Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 

председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени 

гласник РС“, број 65/20). Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 

2020. године донети решења о настављању спровођења изборних радњи у поступку спровођења избора за 

народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина општина и 

градова. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних 

радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних радњи. 

 Председник Народне скупштине је 10. маја 2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању 

избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, 

број 68/20), која је истог дана ступила на снагу, објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије“. Овом 

одлуком, као датум одржавања избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина одређен је 21. јун 

2020. године. 

 У складу са наведеним, Општинска изборна комисија, као орган надлежан за спровођење поступка 

избора за одборнике Скупштине општине Кањижа, донела је решење како је наведено у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Општинској изборној комисији 

у року од 24 часа од часа доношења Решења. 
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Број: 013-54/2020-I 

У Кањижи, 11. маја 2020. године                  

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

АТИЛА КАСА с.р. 

 

 

 

 На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 

129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011, 12/20 и 68/2020), Општинска изборна комисија општине Кањижа, на 

седници одржаној дана 11. маја 2020. године, донела је 

 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

 

 1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине 

Кањижа утврђени су: 

 - Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици 

Србији („Службени гласник РС”, број 19/2020), 

 - Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011 I 

12/20) - у даљем тексту ЗоЛИ, 

 - Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 35/2000, 57/2003– одлука УСРС, 

72/2003- др. закон, 75/2003 – испр. др. закон, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука 

УС, 36/2011 и 104/2009 –др. Закон, 28/11 – одлука УС, 36/11 и 12/20) – у даљем тексту ЗоИНП, 

 - Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број 104/2009 и 99/2011) – у 

даљем тексту ЗоЈБС, 

 - Одлуком о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне 

скупштине, расписаних за 26. април 2020. године, 02 Број: 013-53/20 од 11. маја 2020. године, (у даљем тексту: 

Упутство), 

 - Упутсвом за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 

88/18 и 67/20), 

 - Одлуком о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26. април 2020. године („Сл. 

гласник РС“, бр. 21/2020). 

 

 2. Одулука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина 

општина у Републици Србији ступила је на снагу 1даном објављивања, 10. маја 2020. године и истом су 

расписани избори за одборнике скупштина општина за 21. јуна 2020. године. 

 Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

 

 3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи: 

 

 

РЕД. 

БР. 
ИЗБОРНЕ РАДЊЕ РОКОВИ 

 1. ОБРАСЦИ  

1.1.  Прописивање образаца за спровођење 

изборних радњи и стављање на располагање 

јавности 

(члан 15. став 1. тачка 3. и члан 23. став 1.ЗоЛИ) 

најкасније 7. марта у 24 часа 

 2. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

2.1.  Доношење решења о испуњавању или 

неиспуњавању услова за одређивање 

опуномоћених представника подносиоца 

изборне листе у проширени састав органа за 

спровођење избора 

приликом проглашења изборне 

листе 
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(члан 14. став 6. ЗоЛИ) 

2.2. Доношење решења о именовању овлашћених 

представника подносиоца изборне листе у 

проширени састав ОИК Кањижа 

(члан 14. став 9. и 10. ЗоЛИ) 

приликом проглашења изборне 

листе 

2.3. Достављање Републичкој изборној комисији 

списка овлашћених лица посланичких група за 

предлагање чланова сталног састава бирачких 

одбора 

(члан.8. став 2. Одлуке) 

најкасније 2. јуна 

2.4.  Достављање радном телу предлога 

посланичких група за чланове сталног састава 

бирачких одбора 

(члан.8. став 1. Одлуке) 

најкасније 5. јуна 

2.5.  Достављање Републичкој изборној комисији 

обједињених предлога за чланове сталног 

састава бирачких одбора од стране радног тела 

(члан 18. став 1. Упутства) 

најкасније 7. јуна 

2.6. Образовање сталног састава бирачких одбора 

од стране Републичке изборне комисије 

(члан 6. Одлуке) 

најкасније 10. јуна у 24 часа 

2.7. Достављање Републичкој изборној комисији 

списка овлашћених лица подносилаца изборних 

листа за предлагање чланова проширеног 

састава бирачких одбора 

(члан.11. став 3. Одлуке) 

најкасније 10. јуна 

2.8.  Достављање радном телу односно Републичкој 

изборној комисији предлога за именовање 

чланова проширеног састава бирачких одбора 

(члан 11. став 1.Одлуке) 

најкасније 15. јуна у 10 часова 

2.9.  Достављање Републичкој изборној комисији 

обједињених предлога за именовање чланова 

проширеног састава бирачких одбора од стране 

радног тела 

(члан 12. став 1. Одлуке) 

најкасније 15. јуна у 17 часова 

2.10.  Доношење решења о именовању чланова 

проширеног састава бирачких одбора 

(члан 12. став 2. Одлуке) 

најкасније 16. јуна у 24 часа 

 2.11. Замена члана или заменика члана бирачког 

одбора у сталном саставу у случају његове 

спречености или одсутности 

(члан 13. став 1. Одлуке) 

најкасније 19. јуна у 20 часова 

1.12. Замена члана бирачког одбора у проширеном 

саставу у случају његове спречености или 

одсутности 

(члан 13. став 1. Одлуке) 

најкасније 19. јуна у 20 часова  

1.13. Замена члана бирачког одбора који не може да 

буде у саставу бирачког одбора у смислу члана 

27. Упутства 

(члан 13. став 2. Одлуке) 

најкасније 21. јуна у 7 часова 

 3. ИЗБОРНА ЛИСТА  

3.1. Подношење изборне листе 

(члан 19. став 1. ЗоЛИ) 

до 5. јуна у 24 часа 

3.2. Проглашење изборне листе 

(члан 24. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од часа пријема 

изборне листе, ако испуњава 

услове 

3.3. Повлачење изборне листе 

(члан 21. став 1. ЗоЛИ) 

до дана утврђивања збирне 

изборне листе, односно 

најкасније 9. јуна у 24 часа 

3.4. Утврђивање и објављивање збирне изборне 

листе у „Службеном листу општине Кањижа“ 

најкасније 10. јуна у 24 часа 
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(члан 26. став 3. ЗоЛИ) 

3.5. Достављање збирне изборне листе Републичкој 

изборној комисији 

(члан 8. став 2. Одлуке) 

најкасније 11. јуна 

3.6. Право увида у поднете изборне листе 

(члан 26. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од дана 

објављивања збирне изборне 

листе 

 4. БИРАЧКА МЕСТА  

4.1.  Достављање предлога општинских/градских 

управа и управа градских општина за 

одређивање бирачких места 

(члан 17. став 1. Одлуке) 

најкасније 13. маја 

4.2.  Достављање предлога Министарства правде и 

Министарства спољних послова за одређивање 

бирачких места унутар завода за извршење 

заводских санкција, односно бирачких места у 

иностранству 

(члан 17. став 2. и 3. Одлуке) 

најкасније 28. маја 

4.3. 

Достављање Министарству државне управе и локалне 

самоуправе података од стране Министарства одбране о 

бирачима који ће се на дан избора налазити на одслужењу 

војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама 

или установама Војске Србије 

(члан 19. став 6. Закона о јединственом бирачком списку – 

ЗоЈБС и члан 18. став 1.Одлуке) 

најкасније три дана пре дана 

закључења бирачког списка, односно 

најкасније 1. јуна 

4.4. 

Одређивање на којим ће већ одређеним бирачким местима 

гласати бирачи који су на одслужењу војног рока, на војној 

вежби или на школовању у јединицама или установама Војске 

Србије 

(члан 73. став 2. ЗоИНП и члан 18. став 2. одлуке) 

одмах по добијању обавештења 

Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, а најкасније 31. 

маја 

 

4.5. Одређивање и оглашавање броја и адреса 

бирачких места у „Службеном гласнику 

Републике Србије” 

(члан 17. став 4. Одлуке) 

најкасније 31. маја 

у 24 часа 

 5. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК  

5.1. Излагање бирачког списка за подручје општине 

Кањижа и обавештавање грађана о томе 

(члан 14. ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за 

спровођење Закона о јединственом бирачком списку) 

од 5. марта 

5.2. 

Обавештавање бирача који имају боравиште у иностранству да 

могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да 

ће на предстојећим изборима гласати у иностранству 

(члан 16. став 1. ЗоЈБС) 

од 5. марта 

5.3. Захтев Општинској управи општине Кањижа за 

упис односно промену у бирачком списку 

(члан 5. став 1. и члана 10. став 1. ЗоЈБС) 

до закључења бирачког списка, 

односно 5. јуна  

5.4. Захтев Министарству државне управе и локалне 

самоуправе за упис или промену у бирачком 

списку по закључењу бирачког списка 

(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС) 

од 6. до 17. јуна у 24 часа 

5.5. Право увида и подношења захтева за промене у 

бирачком списку од стране подносиоца изборне 

листе или лица које он за то овласти 

(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за 

спровођење Закона о јединственом бирачком 

списку) 

од проглашења изборне листе 

5.6. Подношење захтева да се у бирачки списак 

упише податак да ће бирач на изборима 

гласати према месту боравишта у 

земљи/изабрано место гласања или у 

најкасније 30. маја 
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иностранству 

(члан 15. став 1. и члан 16. став 1. ЗоЈБС) 

5.7. Доношење решења о закључењу бирачког 

списка и утврђивању укупног броја бирача од 

стране Министарства државне управе и локалне 

самоуправе 

(члан 17. став 1. ЗоЈБС) 

5. јуна 

5.8. Достављање решења о закључењу бирачког 

списка ОИК Кањижа 

(члан 17. став 2. ЗоЈБС) 

најкасније 6. јуна у 24 часа 

5.9. Објављивање укупног броја бирача у 

„Службеном листу општине Кањижа“ 

(члан 18. ЗоЈБС) 

одмах по добијању решења о 

закључењу бирачког списка 

5.10. Достављање ОИК Кањижа 

оверених извода из бирачког списка 

(члан 19. став 1. ЗоЈБС) 

у року од 48 часова од часа 

закључења бирачког списка 

5.11. Пријем у ОИК Кањижа 

решења о променама у бирачком списку по 

закључењу бирачког списка 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

до 18. јуна у 24 часова 

5.12. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу 

општине Кањижа“ коначан број бирача 

(члан 20. став 2. ЗоЈБС) 

одмах по уноса у изводе из 

бирачког списка решења о упису 

у бирачки списак или решења о 

променама у бирачком списку по 

закључењу бирачког списка 

 6. ПОСМАТРАЧИ  

6.1. Подношење пријаве за праћење рада органа за 

спровођење избора -страни посматрачи 

(члан 32.  и члан 33.Одлуке) 

до 10.јуна 

6.2. Подношење пријаве за праћење рада органа за 

спровођење избора -домаћи посматрачи 

(члан 31. Одлуке) 

до 15. јуна 

 7. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА  

7.1. Достављање обавештења бирачима о дани и 

времену одржавања избора 

(члана 54. став 1. ЗоИНП) 

најкасније 15. јуна 

7.2. Предаја изборног материјала 

(члана 29. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 18. јуна у 24 часа 

7.3. „Предизборна тишина“ – забрана изборне 

пропаганде 

(члан 5. став 3. ЗоИНП) 

од 18. јуна у 24 часа до 

затварања бирачких места 21. јуна 

у 20 часова 

7.4. Отварање бирачких места и гласање 

(члана 56. став 1. ЗоИНП) 

21. јуна од 7 до 20 часова 

 8. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ИЗБОРА 

 

8.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком 

месту и достављање изборног материјала 

ОИК Кањижа 

(члан 38. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 22. јуна у 4 часова 

8.2. Утврђивање резултата избора у ОИК Кањижа 

(члан 39. став 1. ЗоЛИ) 

најкасније 22. јуна у 20 часова 

8.3. Расподела одборничких мандата од стране 

ОИК  Кањижа 

(члан 41. став 4. ЗоЛИ) 

најкасније 22. јуна у 20 часова 

8.4. Објављивање резултата избора у „Службеном 

листу општине Кањижа” 

(члан 44. ЗоЛИ) 

најкасније 22. јуна у 20 часова 

8.5. Увид представника подносилаца изборних листа 

и кандидата за одборнике у изборни материјал 

у просторијама ОИК Кањижа 

(члан 32. ЗоЛИ) 

до 26. јуна у 24 часа 
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 9. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА  

9.1. Подношење приговора ОИК Кањижа 

(члан 52. став 2. ЗоЛИ) 

року од 24 часа од дана кад је 

донета одлука, извршена радња 

или учињен пропуст 

9.2. Доношење и достављање решења по приговору 

(члан 53. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од часа 

пријема приговора 

9.3. Жалба Управном суду против решења ОИК Кањижа по 

приговору 

(члан 54. став 1. ЗоЛИ) 

у року од 24 часа од достављања 

решења 

9.4. Достављање свих потребних података и списа 

за одлучивање Управном суду од стране 

ОИК Кањижа 

(члан 54. став 2. ЗоЛИ) 

одмах, а најкасније у року од 12 

часова од пријема жалбе 

9.5. Доношење одлуке по жалби 

(члан 54. став 4. ЗоЛИ) 

у року од 48 часова од пријема 

жалбе са списима 

 10. ДОДЕЛА МАНДАТА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О 

ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКЕ 

 

10.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе 

по редоследу на изборној листи, почев од првог 

кандидата са листе 

(члан 43. ЗоЛИ) 

у року од 10 дана од дана 

објављивања укупних резултата 

избора 

10.2. Издавање уверења о избору за одборника 

(члан 45. ЗоЛИ) 

одмах по додели мандата 

 

 

11. ИЗВЕШТАВАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА 

 

11.1. Подношење извештаја Скупштини општине 

Кањижа о спроведеним изборима 

(члан 15. став 1. тачка 10. ЗоЛИ) 

одмах по додели мандата 

 

 

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Број: 013-55/2020-I 

У Кањижи, 11. маја 2020. године 

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

АТИЛА КАСА с.р. 

 

 

 

 

Образац бр. 1 

 

И З Б О Р Н А   Л И С Т А 

КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНE ОПШТИНЕ  КАЊИЖА 

 

________________________________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка/страначка коалиција/група грађана) 

 

подноси Општинској изборној комисији у Кањижи Изборну листу 

 _______________________________________________________________________________________________ 
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(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Кањижа, расписане за 21. јун 2020. године. Кандидати за одборнике 

су: 

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име ЈМБГ Пол Занимање Пребивалиште и адреса 

становања према 

подацима из уверења о 

пребивалишту 

Страначка 

припадност 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

У _________________, ________________________                                  Овлашћено  лице 

 (место)           (датум)                                             ______________________ 

                                                        (име и презиме) 

                                          ___________________ 

                                             (потпис) 

 

Ова изборна листа доставља се у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД) ), а уз њу се обавезно 

достављају и: 

 

1. Овлашћење лица које подноси изборну листу  

2. Писмена сагласност носиоца листе да пристаје да буде носилац изборне листе 

3. Писмена изјава сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника                     

4. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од шест месеци, за сваког кандидата 

за одборника  

5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за одборника    

6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за одборника                                

7. Списак бирача који подржавају изборну листу, у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД), сложен по 

азбучном реду презимена бирача,  са изјавом сваког бирача чији је потпис оверен у складу са законом којим је 

уређена овера потписа.  

Списак у електронском облику треба да буде израђен у програму Excel, у табели објављеној на интернет 

страници www.kanjiza.rs 

8. Споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана - aко је изборну листу поднела 

страначка коалиција или група грађана    

http://www.kanjiza.rs/
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9. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу 

надлежног органа - ако изборну листу подноси група грађана. 

 

 

НАПОМЕНA 1: На изборној листи мора бити 40% мање заступљеног пола, међу сваких пет кандидата по 

редоследу на изборној листи (првих пет места, других пет места и тако до краја листе) мора да буде најмање по 

два кандидата - припадника оног пола који је мање заступљен на изборној листи   

НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке или коалиције 

политичких странака националних мањина, дужан је да приликом подношења изборне листе достави и писмени 

предлог да му се при проглашењу изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно 

коалиције политичких странака националних мањина, у складу са чланом 40. став 7. Закона о локалним изборима, 

као и да достави програм и статут политичке странке, оверен у складу са чланом 26. став 5. Закона о политичким 

странкама („Службени гласник РС“, број 36/09 и 61/2015 - Одлука УС) и друге доказе о политичком деловању на 

представљању и заступању интереса националне мањине и заштити и побољшању права припадника националне 

мањине. 

НАПОМЕНА 3: Страначка припадност се наводи за сваког кандидата само на изборној листи коју подноси 

страначка коалиција. 

 

 

 

 

 

Образац бр. 2 

 

С   П   И   С   А   К 

БИРАЧА КОЈИ ПОДРЖАВАЈУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Изборну листу: 

________________________________________________________________________________ 

                  (назив изборне листе и име и презиме подносиоца листе ако је одређен) 

 

за одборнике у Скупштини општине Кањижа на изборима, који се одржавају дана 21. јуна 2020. године 

подржавају бирачи, и то:   

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име               Место и адреса пребивалишта  Бр. личне 

карте 

ЈМБГ  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      
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22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

 

У _________________, ___________________                         Лице које подноси изборну листу 

 (место)           (датум)                                   _________________________ 

                                                 (име и презиме) 

                             _________________________ 

                                             (потпис) 

 

НАПОМЕНА 1: Списак се обавезно доставља у писаном и електронском облику, сложен по азбучном реду презимена 

бирача, а подаци у њима морају бити истоветни.  

Подаци у електронском облику достављају се на ласерском диску (CD) као MS Excell file.  Све колоне 

форматирати као текст. Сви прописани обрасци се уносе уз примену Times New Roman у величини 11 pt; 

 

НАПОМЕНА 2: Уз списак се доставља потребан број (најмање 30 потписа бирача по предлогу за сваког кандидата) 

оверених изјава бирача који подржавају изборну листу.  

Потпис којим бирач подржава изборну листу мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, код 

јавног бележника. 

Оверене изјаве бирача морају бити сложене по азбучном реду презимена бирача. 

 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 3 

 

 

И З Ј А В А 

БИРАЧА ДА ПОДРЖАВА ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

ПОДРЖАВАМ ИЗБОРНУ ЛИСТУ 

 

________________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе и име презиме носиоца изборне листе) 

 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Кањижа, расписане за 21. јун 2020. године, Општинској 

изборној комисији у Кањижи подноси 

 

________________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе) 

 

  

БИРАЧ 

____________________________________ 

(потпис) 

______________________________________ 

(презиме и име) 
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                                  (ЈМБГ) 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

(пребивалиште и адреса становања) 

 

 

 

НАПОМЕНА 1: Изјава мора да буде оверена 

НАПОМЕНА 2: Подносилац изборне листе сâм умножава овај образац у потребан број примерака 

 

 

Образац бр. 4 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕБИВАЛИШТУ 

 

 

Потврђује се да ________________________________________________________________________________ 

(име, име једног родитеља и презиме) 

 

рођен  у _______________________________општина__________________________________ 

                (место и датум)                           (назив општине) 

 

ЈМБГ __________________________________,  

 

 

има пребивалиште у _____________________________, ____________________________ 

                                              (место)                                                               (адреса) 

 

 

од __________________године. 

      (датум) 

 

 

 

 

 

 

         ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

 

                                                                                                                 __________________________ 

                                                                                                                           (име и презиме ) 

                                         

             __________________________ 

                                                                                                                                  (потпис) 

 

                                                                  М.П.                       

 

 

НАПОМЕНА 1: Важеће су и потврде издате на обрасцу органа унутрашњих послова. 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 5 

 



Број:  10.                  11.05.2020.                      СТРАНА  297.  OLDAL                      2020. 05.11.           10.  szám 

 
И З Ј А В А 

О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ОДБОРНИКА  У СКУПШТИНИ 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Прихватам кандидатуру за одборника на Изборној листи 

_________________________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

коју за изборе за одборнике Скупштине општине Кањижа 

расписане за 21. јун 2020. године, подноси 

________________________________________________________________________________. 

(назив подносиоца изборне листе (назив политичке странке - страначке коалиције - групе грађана) 

 

 

 

 

У ______________________, ________________ 

 (место)  (датум) 

 

 

 

 КАНДИДАТ  

 

 ____________________________ 

 (потпис)  

 

 ____________________________ 

 (име и презиме)  

 

 ____________________________ 

 (занимање)  

 

  ____________________________ 

 (ЈМБГ )  

 

 _______________________________ 

  (пребивалиште и адреса стана) 

 

 

 

 

 

 

Образац бр. 6 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

НОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА 

ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

Сагласан сам да будем носилац Изборне листе кандидата за одборнике у Скупштини општине Кањижа коју 

подноси: 

 

________________________________________________________________________________ 

(назив подносиоца изборне листе: политичка странка, друга политичка организација, њихова коалиција, група 

грађана) 
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У _____________________ 

              (место)                                

_______________________ 

             (датум) 

НОСИЛАЦ ЛИСТЕ: 

 

 

_________________________________ 

(име, име једног родитеља и презиме ) 

 

 

_________________________________ 

(ЈМБГ) 

 

 

_________________________________ 

(пребивалиште и адреса становања) 

 

 

_________________________________ 

(потпис) 

 

 

 

 

Образац бр. 7 

 

 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 

ДА СЕ ПОДНЕСЕ ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА 

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Овлашћује се  ____________________________________________  

 (име и презиме) 

     

____________________________________________ 

 (занимање) 

 

_____________________________________________ 

 (ЈМБГ) 

 

_____________________________________________ 

 (пребивалиште и адреса стана) 

да, у име   

 

__________________________________________________________________, 

назив подносиоца изборне листе - назив политичке странке која подноси изборну листу 

 

поднесе Општинској изборној комисији у Кањижи Изборну листу 

 

____________________________________________________________ 

(назив изборне листе, са именом и презименом носиоца изборне листе ако је одређен) 

 

за изборе за одборнике Скупштине општине Кањижа,  

 

расписане за 21. јун 2020. године. 

 

 

 

У __________________, ______________________ 

              (место)                              (датум) 
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 __________________________________ 

 М. П. (потпис) 

 

 ___________________________ 

 (име и презиме заступника политичке странке 
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 На основу члана 100. ст. 3. и 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09, 43/11 - одлука УС, 14/16, 

76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон), чл. 64–67. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) члана 16. став 2. тачка 12. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст), члана 7. и 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине („Сл. лист општине Кањижа“, 

бр. 12/09), уз сагласност Министарства пољоприведе и заштите животне средине бр. 401-00-00389/2020-02 од 19.03.2020. године, Општинско веће општине Кањижа, на 

138. седници, донело је: 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

 БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I 

 

Ред. бр. 

активности 
Програмска активност 

Сагласност 

министарства 

на предлог 

програма 

(датум и број 

сагласности) 

Детаљан опис 

активности 

Циљ 

активности 

Надлежност за 

спровођење 

програмске 

активности 

Фин. средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности 

Извор 

средстава 

финансирања 

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову 

активност у 

претходној 

години  

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

 1.  Реализација 

Програма контроле 

квалитета ваздуха на 

територији општине Кањижа 

   Реализација законом 

утврђених обавеза 

општине у области 

мониторинга 

(праћење квал. 

ваздуха, праћење 

нивоа комун. 

буке, праћење квалит. 

површинских вода, 

праћење квалит. 

подземних вода, 

праћење 

електромагнетског 

зрачења,  праћење 

квал. земљишта, 

Праћење 

утицаја 

загађеног 

ваздуха 

на здравље 

људи и 

животну 

средину,  

праћење 

квалитета 

ваздуха   

Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине   

750.000,00   Буџет 

општине 

Кањижа   

610.620,00   
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мерења у ванредним 

ситуацијама), 

сагласно одредбама 

Закона о заштити 

животне средине  и 

посебним законима. 

За реализацију 

наведених програма и 

пројеката закључиће 

се уговори са овлаш. 

струч. и научним 

организацијама и 

установама, у складу 

са прописима   

  2. Уништавање амброзије на 

јавним површинама 

   Уништавање 

амброзије на јав. 

површинама 

(теренске активности 

на сакупљању и 

уништавању 

амброзије, одржавање 

едукативних 

предавања, штампање 

информативних 

летака и плаката)   

  Смањење 

алергената у 

ваздуху 

 Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине  

  1.000.000,00  Буџет 

општине 

Кањижа  

  1.000.000,00   

  

3 Подизање заштитног зеленила 

на јавним површинама 

 У циљу подизања 

квалит. боравка на 

јавним зеленим 

површинама и 

побољшања квалит. 

чинилаца животне 

средине (заштита од 

буке, прашкасте 

материје и 

хортикултурно 

уређење насеља) 

средства из ове тачке 

користиће се у складу 

са Општинском 

Смањење буке 

и честица ПМ 

10 у ваздуху 

Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине  

2.500.000,00 Буџет 

општине 

Кањижа  

1.361.685,00 
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одлуком о одржавању 

зелених површина и 

плановима за 

подизање и негу 

градског зеленила. 

Управљање отпадом 

  4. Трошкови функционисања рада 

регионалне депоније  

   На основу Одлуке о 

усвајању регионалног 

плана управљања 

отпадом за општине 

Суботица, Сентa, 

Кањижа, Чока, Мали 

Иђош, Нови 

Кнежевац и Бачка 

Топола закључени су: 

Уговор о прикључењу 

Регионалном центру 

управљања отпадом  

Суботица, Уговор о 

финан. трошкова 

покретања и 

обављања делатности 

ДОО за управљање 

чврстим комуналним 

отпадом „Регионална 

Депонија“ Суботица и 

Анекс уговора. 

Средства планирана 

овом тачком 

користиће се за 

финан. уговорних 

обавеза за текуће 

трошкове функц. 

Регионалне депоније 

д.о.о. Суботица у 

2020. години.   

  Одлагање 

чврстог 

комуналног 

отпада на 

начин који не 

угрожава 

животну 

средину 

 Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине  

28.540.000,00   Буџет 

општине 

Кањижа    

12.143.377,00   

  5. Санација дивљих депонија и 

уређивање депоније инертног 

отпада  

   Планирају се средства 

за реал.  програма 

управљања отпадом и 

Санација 

дивљих 

депонија које 

 Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

  500.000,00  Буџет 

општине 

Кањижа  

  / 
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обавеза општине 

сагласно одредбама 

Закона о управљању 

отпадом,  и то: 

-одржав. депонија за 

одлагање инертног 

отпада  

-санација дивљих 

депонија.   

се стварају у 

2020 години и 

уређивање 

депоније 

инертног 

отпада   

за послове 

заштите животне 

средине  

Контрола и управљање отпадним водама 

  6. Изградња пречистача отпадних 

вода 

   реализација ИПА 

пројекта „Снабдевање 

водом и развој 

хидротехничке 

инфраструктуре на 

подручју пограничног 

слива”. који се 

планира у оквиру 

програма 

прекограничне 

сарадње Мађарска – 

Србија, а реализује се 

средствима ЕУ  

Унапређење 

могућности 

прилагођавања 

екстремним 

појавама, 

периодима са 

вишком и са 

мањком воде, 

који су 

последица 

климатских 

промена у 

српско-

мађарској 

пограничној 

регији, 

очување 

природних 

богатстава 

побољшањем 

квалитета 

површинских 

вода, 

допринос 

стварању 

повољних 

услова за 

газдовање 

водама.  

 Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине    

109.500.000,00   Буџет 

општине 

Кањижа   и 

средства 

Европске 

уније 

  / 
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Контрола и заштита површинских и подземних вода 

7.  Реализација 

Програма контроле квалитета 

површинских вода на 

територији општине Кањижа  

   Реализација законом 

утврђених обавеза 

општине у области 

мониторинга 

(контрола  квалит.  и 

праћење квалитета 

површинских вода, 

праћење квалитета 

подземних вода, 

сагласно одредбама 

Закона о заштити 

животне средине и 

посебним законима.  

За реализацију 

програма и пројеката 

закључиће се уговори 

са овлашћ. струч. и 

научним 

организацијама и 

установама.  

Праћење 

стања 

површинских 

вода на 

територији 

општине 

Кањижа   

 Орг. јединица 

Општинске 

управе е 

надлежна за 

послове заштите 

животне 

средине  

  300.000,00 Буџет 

општине 

Кањижа    

260.180,00   

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

  8. Програм заштите и развоја 

заштићених природних добара 

на територији општине Кањижа  

   Средства ће се 

користити за заштиту, 

развој и унапређење 

заштићених 

природних добара на 

територији општине 

Кањижа на начин који 

ће омогућити њихово 

очување. 

Средст. ће се 

 користити за финан.  

чуварске службе ПП 

„Камараш“ на 

територији 

заштићеног 

природног добра, а у 

2020. години 

Заштита 

вредних 

станишта и 

екосистема  

Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине    

1.000.000,00    Буџет 

општине 

Кањижа   

  777.988,71 
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приоритет је 

реализација  пројекта 

ревитализације језера 

„Kender tó“ на 

територији ПП 

„Камараш“ и поновно 

попуњавање 

депресије водом.    

Контрола и заштита од буке 

9.   Реализација Програма контроле 

нивоа буке на територији 

општине Кањижа 

   Реализација законом 

утврђених обавеза 

општине у области 

мониторинга и 

праћења нивоа 

комуналне 

буке, праћење 

сагласно одредбама 

Закона о заштити 

животне средине  и 

посебних закона. За 

реализацију 

наведених програма и 

пројеката закључиће 

се уговори са овлашћ. 

струч. и научним 

организацијама и 

установама.     

Смањење 

оптерећења 

животне 

средине са 

буком    

 Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине  

  750.000,00 Буџет 

општине 

Кањижа    

660.884,00   

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

  10. Образовне активности, 

едукација,  манифестације, 

програми и пројекти за јачање 

свести о потреби заштите 

животне средине  

    Јачање свести 

грађана о потреби 

заштите животне 

средине и едукативне 

активности у области 

управљања отпадом, 

рециклаже, 

компостирања, 

заштите шума и  река;  

  Подизање 

еколошке 

свести грађана 

 Орг. јединица 

Општинске 

управе надлежна 

за послове 

заштите животне 

средине  

200.000,00    Буџет 

општине 

Кањижа  

  20.670,00 
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- обележавање 

значајних датума (Дан 

планете Земље и 

Европска недеља 

мобилности - Дан без 

аутомобила, Дан 

дрвећа и птица); 

- котизације за стр. 

струч. семинаре из 

области заштите 

животне средине 

- у 2020. години 

посебан нагласак ће 

бити на активностима 

и едукацији везано за 

област управљања 

отпадом с обзиром да 

је у овој години 

планиран почетак 

рада „Регионалне 

депоније“ Суботица 

те је едукација 

становништва кључ 

успешног управљања. 

 

 

II                          

            Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                                                                                                   Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                                                                                                       Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа                                                        

Број: 02-72/2020-I 

Дана: 27.02.2020. године                                                                                         

Кањижа 
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На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 

88/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 19/2019) 

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 40.409,25 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 

 

2. 

 Средства за месец март. 2020. 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. 

Назив изборне листе 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефи

цијент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ 
1.729 1,0 1.729 16,91% 6.833,20 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
3.969 1,0 3.969 38,82% 15.686,87 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
1.989 1,0 1.989 19,46% 7.863,64 

4. 
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД 

ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА 
1.941 1,0 1.941 18,99% 7.673,72 

5. ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА  397 1,5 595,5 5,82% 2.351,82 

 Укупно: 10.025  10.223,5 100,00% 40.409,25 

 

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 ,123/2014 и 88/2019) 

 

6. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                               Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-111/2020-I                                                                                            

Дана: 08.04.2020. год. 

Кањижа                                                  
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На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 

88/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 19/2019) 

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 40.409,25 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 

 

2. 

 Средства за месец април 2020. 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. 

Назив изборне листе 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефи

цијент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ 
1.729 1,0 1.729 16,91% 6.833,20 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
3.969 1,0 3.969 38,82% 15.686,87 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
1.989 1,0 1.989 19,46% 7.863,64 

4. 
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД 

ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА 
1.941 1,0 1.941 18,99% 7.673,72 

5. ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА  397 1,5 595,5 5,82% 2.351,82 

 Укупно: 10.025  10.223,5 100,00% 40.409,25 

 

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 ,123/2014 и 88/2019) 

6. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                               Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-135/2020-I                                                                                            

Дана: 11.05.2020. год. 

Кањижа  
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