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На основу члана 20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007),
члана 6. став 1. тачка 4. и члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 104. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 - др.закон и 93/2012), члана 4. Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени
гласник РС“, бр. 44/2013) и члана 16. став 1. тачка 4. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. јуна 2013.
године, донела је
О Д Л У К У
о боравишној такси
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се обвезници, висина, ослобађања, рокови и начин плаћања боравишне таксе на
територији општине Кањижа.
Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је лице које користи услуге смештаја изван свог пребивалишта, у
угоститељском објекту за смештај на територији општине Кањижа
Под угоститељском објектом за смештај у смислу става 1. овог члана сматрају се: хотел, мотел,
туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко
домаћинство, ловачка вила, колиба и други објекти за пружање услуга смештаја.
Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у износу од 90,00
динара.
Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију од стране
надлежне лекарске комисије;
3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењима од најмање 70% , војни инвалиди од прве до пете
групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних
мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и
мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа;
4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења
спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове просвете,
студенти који организовано бораве у угоститељском објекту, за смештај ради извођења обавезне
наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних
такмичења у знању и вештинама;
5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе;
6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови
утврђени у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске
комисије и друго).
Члан 5.
Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услуге смештаја у угоститељском објекту за
смештај, као и физичка лица која пружају угоститељске услуге у домаћој радиности, односно у сеоском
туристичком домаћинству, преко локалне туристичке агенције, туристичке агенције, привредног субјекта или
другог правног лица регистрованог за обављање привредне делатности, на основу уговора (у даљем тексту:
давалац смештаја).
Уговор из става 1. овог члана, физичко лице које пружа угоститељске услуге у домаћој радиности,
односно у сеоском туристичком домаћинству доставља организационој јединици Општинске управе надлежној
за послове туризма, ради евидентирања.
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене
боравишне таксе.
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Члан 6.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као
и да наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне таксе, у складу са чланом 4. ове
Одлуке.
Члан 7.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку сваких
15 дана у месецу.
Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета општине Кањижа и користе се за
обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно
наслеђе, обезбеђивање туристичке сигнализације и рад туристичко- информативних центара.
Члан 9.
У погледу обрачуна камате, повраћаја таксе, застарелости наплате, принудне наплате, казнених
одредаба и осталог што није посебно уређено овом Одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређује
порески поступак и пореску администрацију.
Члан 10.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1) давалац смештаја не наплати боравишну таксу истовремено се наплатом услуге смештаја (члан 5. став
2. одлуке);
2) давалац смештаја у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе и не наведе
основ ослобађања или умањења износа боравишне таксе (члан 6. одлуке);
3) давалац смештаја не уплати средства боравишне таксе надлежном органу у прописаном року (члан 7.
одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
2.500 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.
Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 9/2007 и 1/2008).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-211/2013-I/
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12 ) и члана 47. тачка 6.
Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст), Скупштина
општине Кањижа на седници одржаној 14. 06. 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о поступку и мерилима за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Кањижа
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Одлуком о поступку и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општине
Кањижа (у даљем тексту: Одлука) утврђују се поступак и мерила за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општина Кањижа, састав, организација и рад Комисије за именовања, као и друга питања од
значаја за спровођење поступка именовања директора.
II. ПОСТУПАК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 2.
Поступак за именовање директора јавног предузећа (у даљем тексту: изборни поступак) спроводи се у
складу са одредбама закона и овом Одлуком.
Директора предузећа именује Скупштина општине, по спроведеном јавном конкурсу.
Члан 3.
Спровођење јавног конкурса започиње доношењем одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавних предузећа.
Одлуку из претходног става овог члана доноси Скупштина општине.
Предлог за доношење одлуке из става 1. овог члана подноси Општинска управа, а исти може поднети и
Надзорни одбор јавног предузећа, преко Општинске управе.
Члан 4.
Одлукa о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа, коју припрема надлежни
орган из члана 3. ове одлуке садржи: пословно име и седиште јавног предузећа, рокове у изборном поступку,
информације о начину провере стручне оспособљености, знања и вештина које се оцењују у изборном
поступку, као и друге податке потребне за поступак именовања
Одлука из става 1. овог члана објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Члан 5.
Оглас о јавном конкурсу припрема Општинска управа.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, радном месту, условима за именовање
директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу
уз пријаву.
Члан 6.
Општинска управа после доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса доставља оглас о јавном
конкурсу ради објављивања „Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од 5 дана од дана доношења одлуке из
члана 3. ове Одлуке.
Након објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије“, исти се
објављује и на званичној интернет презентацији општине Кањижа, с тим што се мора навести када је оглас
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Члан 7.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс почиње да тече наредног дана од дана објављивања истог у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и не може бити краћи од 15 дана.
III. КОМИСИЈА ЗА ИМЕНОВАЊА
Члан 8.
Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту: Комисија) коју образује Скупштина
општине, посебним решењем у складу са законом и овом одлуком.
Комисија има председника и четири члана.
Председник и три члана Комисије именују се на предлог Општинског већа, а један члан се именује на
предлог Сталне конференције градова и општина.
Комисија има секретара, који учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Секретар Комисије именује се из реда дипломираних правника запослених у Општинској управи.
Секретар Комисије стара се о спровођењу поступка у складу са законом и обавља стручне и
административно-техничке послове за потребе Комисије.

Члан 9.
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Комисија се именује на период од три године.
Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, одборници у Скупштини општине,
као ни именована лица у органима општине и органима државне управе.
Комисија може имати накнаду за рад, која се утврђује посебним актом Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе.
Пре доношења акта из става 3. овог члана Комисија за кадровска и административна питања и радне
односе прибавља мишљење Општинског већа и организационе јединице Општинске управе надлежне за
послове финансија.
IV. НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ
Члан 10.
Комисија ради и одлучује на седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице Комисије сазива и њима
председава најстарији члан Комисије.
Члан 11.
Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја
чланова Комисије.
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.
На седници Комисије води се записник.
У записник се обавезно уносе: датум и место одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и
одсутних чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози и ставови изнети на седници, резултати
сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.
Записник Комисије потписује председник, односно председавајући Комисије.
Комисија може донети Пословник о раду, као и друга акта која су неопходна за рад Комисије.
V. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
Члан 12.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије заказује седницу Комисије, на
којој се врши преглед приспелих пријава и поднетих доказа уз пријаву.
Небллаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази Комисија
одбацује закључком.
Против закључка из претходног става овог члана, није допуштена посебна жалба.
Члан 13.
Након извршене провере Комисија, саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање и
спроводи изборни поступак.
У изборном поступку Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата,
утврђује резултат кандидата према мерилима утврђеним овом Одлуком и саставља ранг листу кандидата.
Комисија у вршењу послова из става 2. овог члана треба да буде стручна, независна и непристрасна.
Члан 14.
Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата врши се:
- писменом провером,
- усменом провером (разговор)
- оценом документације која је приложена уз пријаву на конкурс или на други начин подобан за
проверу и оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина кандидата.
Одлуком о спровођењу јавног конкурса одређује се начин провере стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата.
VI. НAЧИН ПРОВЕРЕ И МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ СТРУЧНОСТИ
Члан 15.
Писмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата (у даљем тексту: стручност)
Комисија врши путем теста.
Тест из претходног става овог члана садржи питања на која кандидати дају одговор заокруживањем
једног од више више понуђених одговора.
Питања се односе на познавање надлежности јединице локалне самоуправе, као и проверу знања из
области делатности коју обавља јавно предузеће.
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Уколико се у изборном поступку спроводи писмена провера, Комисија благовремено, писменим путем
обавештава кандидате о дану, месту и времену писмене провере, најкасније пет дана пре дана одређеног за
писмену проверу.
Резултат писмене провере се бодује на начин што се за сваки тачан одговор на писменој провери добија
један бод.
Укупан број бодова кандидата добија се сабирањем бодова остварених на писменој провери.
Члан 16.
Усмена провера стручности кандидата врши се путем разговора са кандидатом.
За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће поставиљати кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.
Комисија може у току разговора да постави додатна питања ако су неопходна додатна објашњења.
Усмена провера може да се одреди као једини начин провере стручности кандидата или уз друге
начине провере стручности кандидата.
Уколико се усмена провера утврди као једини начин провере, кандидату се може поставити највише 15
питања, а уколико се врши и други начин провере стручности кандидата током усмене провере може се
поставити највише 5 питања.
Приликом усмене провере, чланови Комисије бодују одговоре сваког кандидата у распону од 1 до 5.
Укупан број бодова појединног кандидата добија се сабирањем остварених бодова.
Просечан број бодова појединог кандидата утврђује се на начин што се укупан број броја бодова које је
остварио кандидат подели са бројем чланова Комисије, који су присутни на седници.
О датуму, времену и месту усмене провере стручности Комисија обавештава кандидате на начин и у
року утврђеном у члану 15. став 4. ове Одлуке.
Члан 17.
Оцена документације која је прилог пријаве на конкурс врши се прегледом и бодовањем докумената.
Документи који се бодују су:
- план/програм рада јавног предузећа
- документи које кандидат доставља уз пријаву, а односе се на његову стручност и квалификованост за
обављање функције на коју конкурише.
Чланови Комисије у поступку оцене документације бодују сваког кандидата бодовима у распону од 1
до 5, с тим што је мерило за бодовање квалитет, а не квантитет достављене документације.
Укупан број бодова појединог кандидата добија се сабирањем остварених бодова.
Просечан број бодова појединог кандидата утврђује се на начин што се укупан број броја бодова које је
остварио кандидат подели са бројем чланова Комисије који су присутни на седници.
Члан 18.
Одлуком о спровођењу јавног конкурса могу бити одређени и други начини провере стручности
кандидата, с тим што ће се том одлуком прописати мерила, начин бодовања и слично.
Члан 19.
Уколико се стручности кандидата проверава на више начина, коначна оцена кандидата представља
збир појединачних оцена, које је освојио кандидат након сваке провере.

VII. РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Члан 20.
После спроведеног изборног поступка Комисија увршћује на ранг листу кандидате који су испунили
мерила прописана за именовање директора.
Ранг листа се саставља на основу укупног броја бодова које је освојио сваки кандидат.
На основу ранг листе из става 1. овог члана, Комисија саставља Листу за именовање са највише три
најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је Општинској
управи.
Истовремено са достављањем Листе за именовање из става 3. овог члана, Комисија доставља и
записник о изборном поступку.
Члан 21.
У случају када два или више кандидата имају исти број бодова, те није могуће саставити Листу за
именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену проверу кандидата са
истим бројем бодова.
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За додатну усмену проверу Комисија припрема додатних 5 питања која ће бити постављена
кандидатима.
Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.
У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у додатној усменој
провери примењују се одредбе члана 16. ове Одлуке.
Уколико ни после додатне усмене провере Комисија не може да састави Листу за именовање, извршиће
се додатно бодовање кандидата са истим бројем бодова према следећем:
- кандидат који је обављао послове директора предузећа (без обзира на облик организовања и
структуру капитала) у периоду дужем од 5 година добија 5 бодова,
- кандидат који је обављао послове директора у предузећу које је за време његовог руковођења добило
међународно или државно признање, везано за рад и функционисање предузећа добија 5 бодова.
Члан 22.
Одредбе о додатној усменој провери и додатно бодовање из члана 21. ове Одлуке, обавезно садржи
Одлука о спровођењу јавног конкурса, као и оглас о јавном конкурсу.
VIII. ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА
Члан 23.
Општинска управа, на основу Листе за именовање (у даљем тексту: Листа) и записника о изборном
поступку, припрема предлог акта о именовању директора и доставља га са Листом, Скупштини општине.
Члан 24.
Скупштина општине, након разматрања достављене Листе и предлога акта из члана 23. ове Одлуке,
доноси решење о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са Листе.
Решење о именовању директора је коначно.
Члан 25.
Решење о именовању директора са образложењем доставља се лицу које је именовано, као и свим
кандидатима који су учествовали у изборном поступку
Решење из претходног става објављује се на званичној интернет презентацији општине Кањижа, у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и у „Службеном листу општине Кањижа“.
Члан 26.
Кандидат, који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев за увид у
документацију јавног конкурса, у року не дужем од 30 дана од дана објављивања решења из члана 25. ове
Одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана,
омогући увид у документацију јавног конкурса под надзором Комисије.
О датуму, времену и месту увида у документацију подносиоц захтева се обавештава писменим путем.
Члан 27.
Решење о именовању директора садржи одредбе о ступању на рад директора.
У случају када постоје оправдани разлози за продужење законом утврђеног рока за ступање на рад
директора, у образложењу решења о именовању директора обавезно се наводе исти.
Члан 28.
Ако именовани директор не ступи на рад у року који је одређен решењем о именовању, Скупштина
општине може да именује неког другог кандидата са Листе.
Надзорни одбор својим актом утврђује дан почетка рада именованог директора, односно дан престанка
функције директора који је разрешен.
Надзорни одбор има обавезу да достави Скупштини општине писмено обавештење о дану ступања,
односно неступању на рад именованог директора.
Рок за достављање обавештења из претходног става овог члана, не може бити дужи од 3 дана од дана
ступања на рад директора, односно 3 дана од дана истека рока за ступање на рад.
Ако нико од кандидата са Листе за именовање не ступи на рад, у року одређеном за ступање на рад,
Општинска управа, одлучиће о даљем току поступка.
Члан 29.
Ако ни после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине не буде предложен кандидат за
именовање због тога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не
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испуњава услове за именовање или ако Скупштина општине не именује предложеног кандидата или другог
кандидата са Листе, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаном законом и овом
одлуком.
IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-196/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 28. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 47. тачка 9. Статута
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) и члана 42. Статута
Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана
14. јуна 2013. године донела је

О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Jавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа
I
Овом Одлуком започиње поступак спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа за уређење насеља општине Кањижа (у даљем тексту: Јавни конкурс).
II
Јавни конкурс из тачке I ове Одлуке спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Кањижа именована решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-206/2013-I/Б, сагласно
одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Статута Јавног предузећа за уређење
насеља општине Кањижа.
III
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, радном месту, условима за именовање
директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу н акоју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу
уз пријаву.
IV
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од 5 дана од дана
доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници општине Кањижа, уз обавештење када је
оглас о јавном конкурус објављен у „Сл. гласнику Републике Србије“.
V
Ову Одлуку објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
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Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 42. Статута Јавног
предузећа за уређење насеља општине Кањижа, а у вези са Одлуком о спровођењу Јавног конкурса за
именовање директора Jавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, Скупштина општине на седници
одржаној 14. јуна 2013. године донела је

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОН КУРСУ
за именовање директора Jавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа

I – Подаци о јавном предузећу
Пословнo име предузећа је: Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа
Седиште предузећа је у Кањижи, ул. Новокнежевачки пут бр. 5.
Матични број: 08141231
Претежна делатност је: 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
II – Подаци о радном месту
Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа,
чији је оснивач општина Кањижа.
Мандат директора траје четири године, а место рада је Кањижа.
III – Услови за именовање и докази који се прилажу уз пријаву
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који испуњавају следеће услове:
- да је пунолетaн и пословно способaн
- да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
- да је стручњак у једноj или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је
оснивано јавно предузеће
- да има најмање 5 година радног искуства од чега три године на пословима за које је основано Јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима;
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке,
- да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност
Јавног предузећа.
Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу следеће доказе:
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
доказ о стручној спреми;
доказ о стручности (лиценца, доказ о положеном стручном испиту и др.);
доказ о радном искуству;
потписану и оверену изјаву да није члан органа политичке странке, односно доказ о томе да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
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доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде и правног саобраћаја и да му није изречена
мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа.
програм развоја Јавног предузећа за мандатни период.

IV – Начин провере стручне оспособљеност, знања и вештина које се оцењују у изборном поступку
Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата које се оцењују у изборном поступку врши се
сагласно одредбама Одлуке о поступку и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 14/2013) о чему ће Комисија благовремено обавестити
кандидате.
V – Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 15 дана од дана објављивања јавног конурса у
„Сл. гласнику Републике Србије“.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацити
закључком.
Пријава се подноси путем поште, на адресу Општинска управа општине Кањижа, Главни трг бр. 1., са назнаком
„Комисији за именовање директора ЈП за уређење насеља – не отварај“ или лично предајом у Услужном центру
Општинске управе општине Кањижа, канцеларија бр. 2, шалтер бр. 7, радним данима, од 8 до 14 часова.
VI – Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Атила Каса, дипл.
правник (секретар Комисије), телефон 024/ 875 166 лок. 214 и 064/ 80 62 111.
VII - Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Дневник“
и на интернет страници општине Kaњижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-194/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 28. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 47. тачка 9. Статута
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 13/2013) и члана 42. Статута
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници
одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је

О Д Л У К У
о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
Jавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
I
Овом Одлуком започиње поступак спровођења јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: Јавни конкурс).
II
Јавни конкурс из тачке I ове Одлуке спроводи Комисија за именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Кањижа именована решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-206/2013-I/Б, сагласно
одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Статута Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.
III
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Оглас о јавном конкурсу садржи податке о јавном предузећу, радном месту, условима за именовање
директора јавног предузећа, месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у
изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за
давање обавештења о јавном конкурсу, адресу н акоју се пријаве подносе и податке о доказима који се прилажу
уз пријаву.
IV
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, у року од 5 дана од дана
доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу објављује се и на интернет страници општине Кањижа, уз обавештење када је
оглас о јавном конкурус објављен у „Сл. гласнику Републике Србије“.
V
Ову Одлуку објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-193/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 42. Статута Јавног
предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, а у вези са Одлуком о спровођењу Јавног конкурса за
именовање директора Jавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, Скупштина општине на
седници одржаној 14. јуна 2013. године донела је

О Г Л А С
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора Jавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа

I – Подаци о јавном предузећу
Пословнo име предузећа је: Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
Седиште предузећа је у Кањижи, ул. Народни парк бр. 5.
Матични број: 08141231
Претежна делатност је: 81.30 услуге уређења и одржавања околине
II – Подаци о радном месту
Јавни конкурс се спроводи за радно место: директор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа, чији је оснивач општина Кањижа.
Мандат директора траје четири године, а место рада је Кањижа.
III – Услови за именовање и докази који се прилажу уз пријаву
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који испуњавају следеће услове:
- да је пунолетно и пословно способно
- да има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године
- да има најмање три године радног искуства или најмање једну годину на руководећим положајима;
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
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- да није осуђивано за кривично дело против привреде и правног саобраћаја
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна деланост Јавног
предузећа.
Уз пријаву са биографијом кандидати прилажу следеће доказе:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
- доказ о стручној спреми;
- доказ о радном искуству;
- потписану и оверену изјаву да није члан органа политичке странке, односно доказ о томе да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде и правног саобраћаја и да му није изречена мера
безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност Јавног предузећа.
- програм развоја Јавног предузећа за мандатни период.
IV – Начин провере стручне оспособљеност, знања и вештина које се оцењују у изборном поступку
Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата које се оцењују у изборном поступку врши се
сагласно одредбама Одлуке о поступку и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 14/2013) о чему ће Комисија благовремено обавестити
кандидате.
V – Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 15 дана од дана објављивања јавног конурса у
„Сл. гласнику Републике Србије“.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће одбацити
закључком.
Пријава се подноси путем поште, на адресу Општинска управа општине Кањижа, Главни трг бр. 1., са назнаком
„Комисији за именовање директора ЈП „Комуналац“ – не отварај“ или лично предајом у Услужном центру
Општинске управе општине Кањижа, канцеларија бр. 2, шалтер бр. 7, радним данима, од 8 до 14 часова.
VI – Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Атила Каса, дипл.
правник (секретар Комисије), телефон 024/ 875 166 лок. 214 и 064/ 80 62 111.
VII - Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Дневник“
и на интернет страници општине Kaњижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-192/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на територији
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2013) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној
14. јуна 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о постављању скулптуре „Наштимоване птице равнице“
Члан 1.
Поставља се скулптура „Наштимоване птице равнице“ у холу Дома културе у Хоргошу.
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Члан 2.
Скулптура је израђена у бронзи, састоји се из два дела, статуе која приказује пар рода у гнезду, рад
Иштвана Фујкина и постамента висине 80 цм.
Члан 3.
Средства за постављање скулптуре „Наштимоване птице равнице“ обезбедиће се у буџету општине
Кањижа.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-173/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) и члана
47. тачка 1. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст),
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. јуна 2013. године донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Статута општине Кањижа
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
19/2012 – пречишћен текст), ( у даљем тексту: Статут).
Члан 2.
У члану 12. став 1. речи: „Министарства за државну управу и локалну самоуправу“ замењују се речима:
„министарства надлежног за послове локалне самоуправе“.
Члан 3.
У члану 16. тачка 1) иза речи: „развоја“ додају се речи: „општине и појединих делатности;“.
У тачки 2) иза речи: „планове“ додају се речи: „и просторни план општине“.
У тачки 4) иза речи: „накнада“ ставља се запета и додају речи: „и врши наплату изворних прихода
општине и њихову контролу“.
Тачка 5) мења се и гласи:
„5) обезбеђује организационе материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање
комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање
комуналних делатности и њихов развој (снабдевањем водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода, производњу и дистрибуцију топлотне енергије, управљање комуналним отпадом, градски и
приградски превоз путника, управљање гробљима и погребне услуге, управљање јавним паркиралиштима,
обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на
површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене и
др.“.
Тачка 9) мења се и гласи:
„9) доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег
оквира за привређивање у општини, промовише економске потенцијале Општине, иницира усклађивање
образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање постојећих привредних субјеката
и подстиче оснивање нових привредних субјеката и отварање нових радних места;“.
У тачки 12) реч: „локалним“ замењује се речју: „општинским“.
У тачки 16) иза речи: „области“ додају се речи: „предшколског образовања и васпитања“ и ставља
запета.
После тачке 20) додају се нове тачке које гласе:
„20а) уређује и обезбеђује функционисање система цивилне заштите, образује Штаб за ванредне
ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, доноси Процену угрожености и План

Број: 14.

14.06.2013.

СТРАНА 325. OLDAL

2013.06.14.

14. szám

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавља друге послове у циљу развоја система заштите и
спасавања и система цивилне заштите;
20б) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака
другој култури;“.
Тачка 25) мења се и гласи:
„25) управља имовином општине, одлучује о прибављању ствари и располагању стварима у јавној
својини Општине у складу са Законом, овим Статутом и другим актима Општине и користи средства у
државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;.
После тачке 28. додаје се нова тачке која гласи:
„28а) ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;“.
Тачка 29. мења се и гласи:
„29) доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања једнаких
могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика самопомоћи и
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са
осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјалнохуманитарним организацијама на својој територији;“.
После тачке 32. додаје се нова тачка која гласи:
„32а) стара се о остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја
стратегије и посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање
неравноправности;“.
После тачке 36) додаје се нова тачка која гласи:
„36а) израђује планове одбране који су саставни део Плана одбране РС, предузима мере за
усклањивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје са одбрамбеним припремама АПВ и
Планом одбране РС, предузима мере за функционисање Општине у ратном и ванредном стању, спроводи мере
приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;“.
После тачке 39) додаје се нова тачка која гласи:
„39а) помаже рад организација и удружења грађана;“.
Члан 4.
У члану 18. став 1. речи: „свим или појединим општинама“ замењују се речју: „општини“.
Члан 5.
После члана 19. додаје се члан 19а који гласи:
„Члан 19a
Општина може ступати у јавно-приватно партнерство са или без елемената концесије са приватним
партнером, у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и овим Статутом.“
Члан 6.
Члан 20. мења се и гласи:
„Општина је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима у складу са
законом.
У јавној својини општине Кањижа сагласно закону су: добра у општој употреби на територији
општине Кањижа (општински путеви, некатегорисани путеви, улице које нису део аутопута или државног пута
I и II реда, тргови и јавни паркови и др.); комунална мрежа на територији Општине; непокретне и покретне
ствари и друга имовинска права које користе органи и организације Општине; ствари у јавној својини на
којима право коришћења имају месне заједнице на територији Општине, јавне установе и агенције и друге
организације чији је оснивач Општина; друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, која су у
складу са законом, у јавној својини.
Јавном својином општине располажу и управљају органи Општине у складу са законом.
Надзор о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине
врши Општинска управа.“
Члан 7.
Члан 21. мења се и гласи:
„За обављање послова Општине утврђених Уставом и законом, за обављање законом поверених
послова из оквира права и дужности Републике, као и за обављање појединих послова које јој из своје
надлежности одлуком повери аутономна покрајина, Општини припадају приходи и примања утврђени
законом.“
Члан 8.
У члану 22. реч: „зборова“ замењује се речју: „збора“.
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Члан 9.
Члан 25. мења се и гласи:
„Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити заселак, улица,
део градског насеља, подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе.“
Члан 10.
У члану 30. иза речи: „иницијативу“ ставља се запета и додају речи: „већином гласова од укупног броја
одборника“.
Члан 11.
У члану 31. став 2. речи: „јединици локалне самоуправе“ замењују се речју: „Општини“.
Члан 12.
У члану 32. став 1. речи: „пуноважно је покренут“ замењују се речима: „пуноважан је“.
Члан 13.
У члану 35. после речи: „месне заједнице“ тачка се замењује запетом и додају се речи: „и други облици
месне самоуправе.“
Члан 14.
У члану 38. после става 2. додају се ст. 3 и 4. који гласе:
„За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, може се организовати рад
Општинске управе у месним заједницама.
Послове из претходног става овог члана одрећује председник Општине на предлог начелника
Општинске управе.“
Члан 15.
У члану 39. став 1. тачка 1. речи: „односно града“ и запета бришу се.
У ставу 2. после речи: „општине“ ставља се тачка, а речи: „односно града“ бришу се.
Члан 16.
У члану 47. тачка 5. речи: „урбанистички план општине“ замењују се речима: „просторни план
општине и урбанистичке планове“.
У тачки 9. речи: „јавних предузећа“ и запета бришу се.
После тачке 9. додаје се нова тачка која гласи:
„9а. именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач
Општина, доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа, именује и
разрешава директоре јавних предузећа и даје сагласност на статуте јавних предузећа, у складу са законом;“
После тачке 15. додају се нове тачке које гласе:
„15а одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Општине;
15б одлучује о прибављању и располагању непокретним стварима у јавној својини Општине за потребе
органа и организација Општине,
15в одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини Општине, укључујући и размену;
15г одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине
укључујући и размену;
15д одлучује о давању на коришћење непокретности јавном предузећу или друштву капитала које
обавља делатност од општег интереса, ако му та непокретност није унета у капитал и ако непокретност не
користи на основу посебног закона и оснивачког акта.
15ђ одлучује о давању на коришћење непокретности друштву капитала које не обавља делатност од
општег интереса, чији је Општина оснивач, које су му је неопходне за обављање делатности ради које је
основано;
15е одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала која обављају делатност од
општег интереса, друштва капитала која не обављају делатност од општег интереса, права својине на
грађевинском земљишту у капитал јавног предузећа и друштва капитала и даје претходну сагласност јавном
предузећу и друштву капитала о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта и давању у дугорочни закуп;
15ж доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину;
15з одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;
15и одлучује о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини месним заједницама,
установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Општина и на којима има право јавне својине;
15ј даје претходну сагласност о прибављању непокретности у својину Општине за потребе носиоца
права коришћења;
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15к даје претходну сагласност јавном предузећу или друштву капитала за отуђење или давање у
догорочни закуп грађевинског земљишта које је стекло по основу у улагању у капитал;
15л доноси одлуку о коришћењу, одржавању и управљању стварима које користе органи општине;
15љ даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим
организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини Општине, о давању у закуп за
период дужи од 5 година;
15м одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне
агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој
непокретности;
15н одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Општине, на којима право коришћења имају
месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права
коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени
непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење
друге одговарајуће непокретности;
15њ одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине у случају престанка носиоца права својине као
и у другим случајевима прописаним законом;
15о одлучује о давању на коришћење непокретности које Општина стекне наслеђем, поклоном или
једностраном изјавом воље, или на други законом одређен начин;
15п одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач
Општина, а који су носиоци права коришћења на непокретностма, за упис права својине на тим
непокретностима;
15р утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова и гаража
у јавној својини;
15с утврђује предлог концесионог акта;
15т одлучује о јавно приватном партнерству;“
После тачке 16. додају се нове тачке које гласе:
„16а прописује мере за заштиту од пољске штете и од спаљивања органских остатака на
пољопривредном земљишту, прописује мере за заштиту пољопривредног земљишта од мраза, града, пожара и
других елементарних непогода;
16б доноси акте у остваривању права и дужности општине у питањима заштите и спасавања;“
После тачке 18. додају се нове тачке које гласе:
„18а покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике
Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
18б подноси иницијативу за покретање поступка за оснивање, укидање или промену територије
Општине;“
После тачке 19. додају се нове тачке које гласе:
„19а оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
19б доноси акт о организацији Општинске управе на предлог Општинског већа;
19в разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
19г разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби
чији је оснивач или већински власник општина;
19д одлучује о поверавању и начину обављања комуналних делатности;
19ђ одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
19е доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
19ж одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним
организацијама;
19з информише јавност о свом раду;“.
Члан 17.
Члан 50. мења се и гласи:
„Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог
мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.“
Члан 18.
После члана 50. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 50а
Право одборника на путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине и њених радних тела,
дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке функције уређује се посебном одлуком
Скупштине општине.“
Члан 19.
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У члану 53. после тачке 7. додаје се нова тачка која гласи:
„7а. о доношењу просторног плана општине и урбанистичких планова,“.
Члан 20.
У члану 57. став 2. речи: „и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине“ замењују се
речима: „остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности
рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и
пословником Скупштине општине.“
Члан 21.
У члану 59. став 1. тачка 2. речи: „већине од укупног броја“ замењују се речју: „трећине“.
Члан 22.
У члану 62. став 3. речи: „са завршеним правним факултетом“ замењују се речима: „које је
дипломирани правник – мастер, или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, са“.
Члан 23.
У члану 71. после тачке 3) додају се нове тачке које гласе:
„3а) оснива општинску службу за буџетску инспекцију и службу за интерну ревизију коришћења
буџетских средстава у складу са законом;
3б) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се
финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на
остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
3в) закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини по претходно
прибављеном мишљењу органа или лица које сагласно одлуци општине обавља послове правне заштите
имовинских прва и интереса општине;
3г) одлучује о залагању покретних ствари и закључује уговоре о закупу и давању непокретности на
коришћење;
3д) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала која обављају делатност од
општег интереса о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са
друштвима капитала која не обављају делатност од општег интереса;
3ђ) закључује уговоре о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину по претходно
прибављеном мишљењу Републичког јавног правобранилаштва;
3е) закључује уговоре о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права
коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друга лица за закључење тих уговора
3ж) поставља и разрешава помоћнике председника Општине
После тачке 5) додају се нове тачке које гласе:
„5а) одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија за потребе органа општине;
5б) прописује начин коришћења превозних средстава, коришћења репрезентације и мобилних телефона
и доноси друга акта којима се усмерава и усклађује рад Општинске управе
5в) информише јавност о свом раду;
5г) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног
органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности општине;
5д) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;“.
Члан 24.
Члан 72. мења се и гласи:
„Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то
захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима
извршних органа општине и Општинске управе.“
Члан 25.
У члану 74. после тачке 1. додају се нове тачке које гласе:
„1а предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о
којима одлучује Скупштина општине;
1б одлучује о отуђењу земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом о планирању и
изградњи (легализација, исправка граница, формирање грађевинске парцеле и др.);
1в даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим
организацијама, који су носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини, о давању у закуп на
период до 5. година;
1г одлучује о давању у закуп пословног простора на период до 5 година;

Број: 14.

14.06.2013.

СТРАНА 329. OLDAL

2013.06.14.

14. szám

1д ближе уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и додељивање стамбених зајмова
запосленима у органима општине у складу са важећим прописима;
1ђ одлучује о давању на коришћење односно у закуп на период до 5 година непокретности које не
служе извршавању надлежности органа и организација општине (комерцијалне непокретности (пословни
простор, станови, гараже, гаражна места и др.);“
После тачке 7. додају се нове тачке које гласе:
„7а образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
7б информише јавност о свом раду;
7в доноси пословник о раду:
7ц врши друге послове које утврди Скупштина општине.“
Члан 26.
Члан 76. мења се и гласи:
„Општинско веће има секретара који се стара о обављању сручних и административно-техничких
послова у вези са организовањем и одржавањем седница Општинског већа, и припрема акате које доноси
Председник општине.
Секретара Општинског већа поставља Општинско веће, на предлог Председника општине, на четири
године и може бити поново постављен.
Послове секретара Општинског већа може обављати лице са завршеним правним факултетом, које је
дипломирани правник – мастер, или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и
радним искуством од најмање три године.“
Члан 27.
У члану 81. после тачке 5. додају се нове тачке које гласе:
„5а води евиденцију о стварима у јавној својини у складу са законом;
5б подноси надлежном органу захтев за упис права јавне својине Општине у складу са законом;
5в обавља послове из своје надлежности у систему заштите и спасавања;
5г доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова,
председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње;“
Члан 28.
У члану 86. став 1. реч: „целином“ замењује се речима: „јединственим органом“.
У ставу 2. речи: „има завршен правни факултет, положен испит“ замењују се речима: „је дипломирани
правник – мастер, или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, са положеним испитом“.
Члан 29.
У члану 87. став 1. после речи „управе“ запета и речи: „односно управе за поједине области“ бришу се.
Став 4. брише се.
Члан 30.
У члану 88. речи: „Општинска управа има“ замењују се речима: „У Општинској управи образују се“.
Члан 31.
У члан 89. мења се и гласи:
„Руководиоце организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник Општинске
управе.
Руководилац организационе јединице може бити лице које има стечено високо образовање, у односу на
делокруг организационе јединице, на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен испит за рад у органима државне управе, најмање пет година
радног искуства у струци и познаје језике који су у службеној употреби у општини.“
Члан 32.
У члану 93. став 1. после речи: „управе“ запета и речи: „односно начелника управе за поједине
области“ бришу се.
Члан 33.
Назив главе: „IX. ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА“ мења се и гласи: „IX. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ“
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Члан 34.
Члан 97. мења се и гласи:
„Заштита права општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом.“
Члан 35.
После члана 97. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 97а
У општини се установљава заштитник грађана.
Заштитник грађана штити права грађана од повреда учињених од стране Општинске управе као и
установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је општина; контролише рад
Општинске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди прописа и општих аката
општине.
Заштитник грађана може имати једног или више заменика. Заштитник грађана има најмање једног
заменика који је задужен за област мањинских права. На предлог заштитника грађана Скупштина општине
одлучује о установљењу, броју заменика и подручју њиховог рада, као и о избору заменика.
Заштитник грађана поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних
уговора и општеприхваћених правила међународног права као и Статута општине.
У свом деловању заштитник грађана се руководи принципима законитости, непристрасности,
независности и правичности.
Одлуком Скупштине општине ближе се уређују начин обраћања заштитнику грађана и правила
поступања и рада заштитника грађана.”
Члан 36.
У члану 99. став 1. мења се и гласи:
„Општина може бити оснивач или приступити асоцијацијама градова и општина.“
Члан 37.
Члан 101. брише се.
Члан 38.
Назив главе: „XII. ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“ брише се.
Члан 39.
У члану 102. став 1. брише се.
Члан 40.
После члана 111. ознака главе: „XIII. АКТИ ОПШТИНЕ“ мења се и гласи: „XII. АКТИ ОПШТИНЕ“.
Члан 41.
После члана 114. ознака главе: „XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“ мења се и гласи: „XIII.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ“.
Члан 42.
У члану 115. речи: „Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта“ замењују се
речима: „Комисије за прописе, представке и предлоге“.
Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-191/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011), члана 3. став 1. тачка 1.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012),
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члана 3. и члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени
лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14.
јуна 2013. године донела је

О Д Л У К А
о прибављању непокретности уписане у ЛН бр. 2228, К.О. Мартонош
у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом
I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом непокретност, на којој су
сувласници Дамјанов (Јован) Ксенија, са пребивалиштем у Суботици, ул. Блашка Рајића бр. 27., у ½ дела и
Дамјанов (Душан) Бранислав, са пребивалиштем у Суботици, ул. Западни Виноград бр. 32., у ½ дела, уписана у
ЛН бр. 2228, К.О. Мартонош, парцела бр. 1155, укупне површине 4 а 31 м², коју чине зграда бр. 1., породична
стамбена зграда у површини 137 м² и зграда бр. 2., помоћна зграда у површини 18 м² и земљиште уз зграду –
објекат у површини од 2 а 76 м2 и парцела бр. 1156, укупне површине 2 а 97 м², коју чине зграда бр. 1., зграда
пољопривреде у површини од 11 м², зграда бр. 2., зграда пољопривреде у површини од 8 м² и врт 1. класе у
површини од 2 а 78 м².
II
Непокретност из тачке I ове Одлуке прибавља се по процењеној тржишној вредности, коју је
Записником бр. 47-03/2013-12 од 27.05.2013. године утврдило Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа, у износу од 610.500,00 динара.
III
Уговор о прибављању непокретности из тачке I ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа у име
општине Кањижа закључује председник општине.
IV
Средства за прибављање непокретности тачке I ове Одлуке су предвиђена Одлуком о буџету општине
Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2013).
V
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа.“
Образложење
У члану 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) (у даљем тексту: Закон)
регулисано је да се изузетно непокретне ствари могу прибавити у јавну својиу или отуђити из јавне својине
непосредном погодбом, али не испод од стране надлежност органа процењене тржишне вредности
непокретности (код отуђења), односно не изанд те вредности (код прибављања), ако у конкретном случају то
представља једино могуће решење.
Прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом, по члану 3. тачка 1. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012),
предвиђа и случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристима једина
одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права коришћења с тим да предлог акта, односно
акт о оваком располагању садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта
остварења интереса јединице локалне самоурпаве и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати
јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
Одредбама члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012) утврђено је да се на услове прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда примењују одредбе Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“, бр. 24 /2012), док је одредбама члана 13. регулисано да је Скупштина општине орган надлежан за
доношење одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Кањижа.
Непокретност уписана у ЛН бр. 2228, К.О. Мартонош је сусвојина Дамјанов (Јован) Ксеније, са
пребивалиштем у Суботици, ул. Блашка Рајића бр. 27., у ½ дела и Дамјанов (Душан) Бранислав, са
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пребивалиштем у Суботици, ул. Западни Виноград бр. 32., у ½ дела. Предметна непокретност налази се у
суседству ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Мартоношу. Двориште уз школску зграду ОШ „Јован Јовановић Змај“
у Мартоношу не задовољава нормативе утврђене одредбама Правилника о нормативима школског простора,
опреме и наставних средстава за основну школу и због тога је Скупштина општине Кањижа на 7. седници
одржаној 16. маја 2013. године донела одлуку о покретању поступка прибављања предметне непокретности у
јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом. Истом одлуком именована је Комисија за спровођење
поступка непосредне погодбе која је прибавила акт надлежног пореског органа о процени тржишне вредности
предметне непокретности и сагласност сувласника за отуђење непокретности по процењеној тржишној
вредности. Министарство финансија - Пореска управа - Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа
записником бр. 47-03/2013-12 од 27.05.2013. године утврдило је тржишну вредност непокретности уписане у
ЛН бр. 2228 К.О. Мартонош у износу од 610.500,00 динара. Комисија је на основу прибављене понуде и
процене надлежног пореског органа сачинила записник са предлогом за прибављање предметне непокретности
и исти доставила Општинском већу.
Општинско веће утврдило је предлог одлуке о прибављању непокретности уписане у ЛН бр. 2228, К.О.
Мартонош у јавну својину општине Кањижа, пошто је то у интересу општине Кањижа и ОШ „Јован Јовановић
Змај“ Мартонош, пошто се на овај начин решава дугогодишњи проблем недостатка дворишног простора.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-190/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013.године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 13. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007) и члана 47.
Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 - пречишћен текст), Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању овлашћења за потписивање Уговора о приступању члана и повећању
основног капитала новим улогом Друштву са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица
I
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Михаљ Њилаш, Председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, потпише
Уговор о приступању члана и повећању основног капитала новим улогом, на основу предлога истог који је
Одлуком број VIII/2013-5 од дана 20. маја 2013. године донела Скупштина Друштва с ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица, у тексту
како је дато у прилогу овог решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-197/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст), а
у вези са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010,
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101/2010, 101/2011 и 93/2012) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији
Нацрта Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2012. годину
I
УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о обављеној ревизији Нацрта Завршног рачуна буџета
општине Кањижа за 2012. годину.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-210/2013-I/Б
Дана: 14. 06.2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 20. тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007) члана 16. тачка 16
и тачка 23. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) и
члана 14. тачка 9. Статута Туристичке организације општине Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници
одржаној 14. јуна 2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Ценовник Ауто-кампа „Тиски цвет“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ценовник Ауто-кампа „Тиски цвет“ Кањижа који је донео Управни
одбор Туристичке организације општине Кањижа на 3. седници одржаној 9. маја 2013. године.

II
Ово Решење и Ценовник из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-176/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 14. Статута Туристичке организације општине Кањижа, Управни одбор Туристичке
организације општине Кањижа на 3. седници донео је

Ц Е Н О В Н И К
Ауто-кампа „Тиски цвет“
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Цена услуге

1. НОЋЕЊЕ
1.1. Одрасли
1.2. Деца (до 14 год.)

100,00 дин./особи
50,00 дин./особи

2. ИЗНАЈМЉИВАЊЕ МЕСТА ЗА ШАТОР
2.1. Мали шатор /2 особе, маx. 4 м2/
2.2. Велики шатор
2.3. Камп кућица
2.4. Аутомобил

50,00 дин./место
100,00 дин./место
100,00 дин./место
100,00 дин./место

3. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
3.1. Прикључак за струју

100,00 дин./место
8.000,00 дин./место

4. МЕСЕЧНА РЕЗЕРВАЦИЈА

Цене се примењују у периоду рада Ауто-кампа „Тиски цвет“ од 25. априла до 25. септембра.
Попуст на све цене за становнике општине Кањижа је 50%.
Посебно се плаћа боравишна такса сагласно одредбама важећег општинског акта.

Председник Управног одбора
Корнел Кочиш с. р.

На основу члана члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), члана 47.
тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст),
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу в.д. директора Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа
I
МИЛАН ЛАЗИЋ, дипл. инжењер производног менеџмента из Кањиже, РАЗРЕШАВА СЕ дужности
в.д. директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, због истека периода на који је
именован, са даном доношења овог решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Образложење
Решењем бр. 02-110/2013-I/Б од 26.03.2013. године године, Скупштина општине Кањижа је именовала
Милана Лазића, дипл. инжењера производног менеџмента из Кањиже за в.д. директора ЈП за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа на период од три месеца.
У члану 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и у члану 47. тачка 9. Статута општине Кањижа
регулисано је да скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре установа чији је
оснивач.
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Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење о
предлогу решења о разрешењу в.д. директора ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа због истека
периода на који је именован.
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа за
разрешење Милана Лазића в.д. директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа донела
је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се
може тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-198/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 42. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012) и члана 47.
тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 - пречишћен текст)
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању в.д. директора Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа
I
МИЛАН ЛАЗИЋ, дипл. инжењер производног менеџмента из Кањиже, ИМЕНУЈЕ СЕ за в.д.
директора ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, на период од 3 месеца, са даном доношења овог
решења.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
На седници Скупштине општине Кањижа од 26.03.2013. године за в.д. директора ЈП за комуналне
услуге „Комуналац“ Кањижа на период од три месеца именован је Милан Лазић из Кањиже. Завршним
одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) утврђена је обавеза расписивања
јавног конкурса за директоре у свим јавним предузећима најкасније до 30. јуна 2013. године, по поступку
утврђеном истим законом.
У члану 42. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012 –пречишћен текст)
утврђено је да орган надлежан за именовање директора јавног предузећа именује вршиоца дужности у следећим
случајевима: уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења
оставке или у случају разрешења пре истека мандата, уколико буде донето решење о суспензији директора и у
случају смрти или губитка пословне способности директора. У ставу 2. истог члана утврђено је да вршилац
дужности може бити именован на период који није дужи од 6 месеци, док је у ставу 3. истог члана утврђено да
у нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне штетет, орган надлежан за
именовање директора јавног предузећа може донети одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још
један период од шест месеци.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе разматрала је предлог решења о
именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Милана Лазића
из Кањиже на период од три месеца, пошто је сагласно одредбама Закона о јавним предузећима потребно
именовати комисију која спроводи поступак јавног конкурса, орган надлежан за именовање треба да донесе
одлуку о расписивању јавног конкурса, достави оглас о јавном конкурсу на објављивање сагласно законским
одредбама и спроведе поступак избора.
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Општинско веће општине Кањижа као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине
Кањижа утврдило је предлог решења о именовању Милана Лазића за в.д. директора Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на период од три месеца и упутило га на даљи поступак Скупштини
општине Кањижа
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа за
именовање Милана Лазића за в.д. директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на
период од три месеца донела је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се
може тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-199/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) и
члана 70. и 71. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012 и 22/2012),
а у вези са чланом 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009 и 88/2010), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. јуна 2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о рарешењу и именовању једног члана
Локалног савета за запошљавање општине Кањижа
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Локалног савета за запошљавање општине Кањижа Ласло Тандари из
Кањиже, ул. Тополска бр. 3., на предлог одборничке групе у Скупштини општине Кањижа „УКРОК“.
II
За члана Локалног савета за запошљавање општине Кањижа ИМЕНУЈЕ СЕ Роберт Добо из Кањиже,
ул. Братства-јединства бр. 12., на предлог одборничке групе у Скупштини општине Кањижа „УКРОК“.
III
Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Локалног савета за запошљавање општине
Кањижа именованoг Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-243/2012-I/Б од 13.09.2012. године.
IV
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-175/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 63. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) и
члана 70. и 71. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012 и 22/2012)
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. јуна 2013. године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Савета за спорт и омладину
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Савета за спорт и омладину Иштван Бонтович из Тотовог Села, ул. Алмаши
Габора бр. 27, на предлог одборничке групе у Скупштини општине Кањижа „За бољи живот општине Кањижа“.
II
За члана Савета за спорт и омладину ИМЕНУЈЕ СЕ Дејан Мандарић из Кањиже, ул. Св. Јована бр.
24., на предлог одборничке групе у Скупштини општине Кањижа „За бољи живот општине Кањижа“.
III
Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Савета за спорт и омладину именованoг
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-257/2012-I/Б од 13.09.2012. године.
IV
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-207/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 26. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 8. и 9. Одлуке о
поступку и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 13/2013) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012
– пречишћен текст), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 14. јуна 2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа
чији је оснивач општине Кањижа
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општине Кањижа
(у даљем тексту: Комисија) у саставу:
– председник
1. Пирошка Вадас Каваи, дипл. економиста из Кањиже, ул. Венац бањски бр. 13.
– чланови
2. Тијана Вујаковић, дипл. економиста из Кањиже, ул. Карађорђева бр. 33.
3. Роберт Коња, дипл. инж. машинства из Кањиже, ул. Д. Обрадовића бр. 5.
4. Едит Месарош Барат, дипл. економиста из Мале Пијаце, Пут Киш Ференца бр. 1/а
5. Наталија Срдић, дипл. економиста из Кањиже, ул. Алеја кестенова бр. 29.
II
Секретар Комисије је Атила Каса, дипл. правник, самостални стручни сарадник у Општинској управи
општине Кањижа.
Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Секретар Комисије стара се о спровођењу поступка у складу са законом и обавља стручне и
административно-техничке послове за потребе Комисије.
III
Комисија има задатак да:
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- састави списак кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроведе изборни
поступак, сагласно одредбама Одлуке о поступку и мерилима за именовање директора јавних предузећа чији је
оснивач општина Кањижа,
- сачини записник о изборном поступку,
- сачини ранг листу кандидата који су испунили мерила прописана за именовање директора јавних
предузећа,
- сачини листу за именовање са највише три најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и
утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање,
- достави листу за именовање и записник о изборном поступку Општинској управи општине Кањижа.
IV
Комисија се именује на период од три године.
V
Комисија у раду користи печат Скупштине општине Кањижа.
VI
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скуштина општине Кањижа
Број: 02-206/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012), Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата Управног одбора
Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа
I
Утврђује се престанак мандата Управног одбора Јавног предузећа за уређење насеља општине
Кањижа, који је почев од 25. децембра 2012. године обављао послове Надзорног одбора у складу са одредбама
члана 66. Закона о јавним предузећима, и то:
-

-

представницима оснивача
1. Пушкаш Карољу из Кањиже, ул. Главна бр. 16.
2. Сакач Анастазији из Орома, ул. Фехер Ф. бр. 16.
3. Берец Шандору из Кањиже, ул. Словеначка бр. 14.
4. Крекушка Роберту из Хоргоша, ул. Задружни крај бр. 20.
представницима запослених
5. Барлог Анико из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 16.
6. Конц Иштвану из Кањиже, ул. Републиканска бр. 16.
7. Јухас Арпаду из Мартоноша, ул. Петрић Радивоја бр. 18.

- председнику
- члану
- члану
- члану
- члану
- члану
- члану.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Скупштина општине Кањижа је именовала председника и чланове Управног одбора Јавног предузећа за
уређење насеља општине Кањижа, решењем бр. 02-320/2012-I/Б дана 11.10.2012. године.
Одредбама члана члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012)
утврђено је да даном ступања на снагу истог управни одбори у јавним предузећима настављају да обављају
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послове надзорног одбора прописане одредбама закона, до именовања председника и чланова надзорног одбора
у складу са новим законом.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе предложила је
Скупштини општине да у складу са законом донесе решење којим се утврђује престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, који је почев од 25.
децембра 2012. године обављао послове Надзорног одбора у складу са одредбама члана 66. став 2. Закона о
јавним предузећима.
Имајући у виду наведено, Скупштина општине Кањижа је донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скуштина општине Кањижа
Број: 02-200/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012), Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата Управног одбора
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
I
Утврђује се престанак мандата Управног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа, који је почев од 25. децембра 2012. године обављао послове Надзорног одбора у складу са одредбама
члана 66. Закона о јавним предузећима, и то:
– представницима оснивача
1. Хужвар Илдико из Хоргоша, ул. Петефи Ш. бр. 49.
- председнику
2. Чувик Золтану из Кањиже, ул. Бањски венац бр. 3.
- члану
3. Мило Акошу из Кањиже, ул. Апостолска бр. 5.
- члану
– представницима запослених
4. Лацко Петеру из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 6/5
- члану
5. Варњу Золтану из Хоргоша, ул. Попова бр. 15.
- члану.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Скупштина општине Кањижа је именовала председника и чланове Управног одбора Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, решењем бр. 02-239/2012-I/Б дана 11.10.2012. године.
Одредбама члана члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012)
утврђено је да даном ступања на снагу истог управни одбори у јавним предузећима настављају да обављају
послове надзорног одбора прописане одредбама закона, до именовања председника и чланова надзорног одбора
у складу са новим законом.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе предложила је
Скупштини општине да у складу са законом донесе решење којим се утврђује престанак мандата председнику и
члановима Управног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, који је почев од 25.
децембра 2012. године обављао послове Надзорног одбора у складу са одредбама члана 66. став 2. Закона о
јавним предузећима.
Имајући у виду наведено, Скупштина општине Кањижа је донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
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Скуштина општине Кањижа
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Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012), Скупштина
општине Кањижа је на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора
Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа
I
Утврђује се престанак мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за уређење насеља општине
Кањижа, у складу са одредбама члана 66. Закона о јавним предузећима, са 25. децембром 2012. године, и то:
- представницима оснивача
1. Књур Робертину из Кањиже, ул. Главна бр. 31.
2. мл. Молнар Иштвану из Кањиже, ул. Суботички пут бр. 37ц
3. Урбан Атили из Хоргоша, ул. Ади Ендреа бр. 5.
- из реда запослених
4. Буљовчић Катарини из Бачких Винограда, ул. Пап Пала бр. 87.
5. Милутиновић Адриану из Кањиже, ул. Владике Његоша бр. 11.

- председнику
- члану
- члану
- члану
- члану.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Скупштина општине Кањижа је именовала председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа
за уређење насеља општине Кањижа, решењем бр. 02-320/2012-I/Б дана 11.10.2012. године.
Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) године ступио је на снагу дана 25.12.2012.
године. Одредбама члана члана 66. Закона о јавним предузећима утврђено је да даном ступања на снагу закона
надзорни одбори јавних предузећа престају да раде, а њиховим члановима престаје мандат.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе предложила је
Скупштини општине да у складу са законом донесе решење којим се утврђује престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора за Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа.
Имајући у виду наведено, Скупштина општине Кањижа је донела решења као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скуштина општине Кањижа
Број: 02-202/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 66. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012), Скупштина
општине Кањижа је на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
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I
Утврђује се престанак мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа, у складу са одредбама члана 66. Закона о јавним предузећима, са 25. децембром 2012. године, и то:
– представницима оснивача
1. Сакач Анастазији из Орома, ул. Арањ Јаноша бр. 56.
2. Рекецки Роберту из Кањиже, ул. Бањски венац бр. 3.
– из реда запослених
3. Гајдош Кристијану из Кањиже, ул. Тополска бр. 2/а

- председнику
- члану
- члану.

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

Образложење
Скупштина општине Кањижа је именовала председника и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа
за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, решењем бр. 02-239/2012-I/Б дана 11.10.2012. године.
Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) године ступио је на снагу дана 25.12.2012.
године. Одредбама члана члана 66. Закона о јавним предузећима утврђено је да даном ступања на снагу закона
надзорни одбори јавних предузећа престају да раде, а њиховим члановима престаје мандат.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе предложила је
Скупштини општине да у складу са законом донесе решење којим се утврђује престанак мандата председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.
Имајући у виду наведено, Скупштина општине Кањижа је донела решења као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скуштина општине Кањижа
Број: 02-203/2013-I/Б
Дана:14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана члана 12. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 47. тачка 9.
Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст), а у вези са чланом 33.
Статута Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, Скупштина општинe Кањижа на седници
одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа у саставу:
- председник
1. Акош Ујхељи, дипл. економиста из Кањиже, ул. Св. Јована бр. 35.
- чланови
2. Јожеф Конц, дипл. економиста из Кањиже, ул. Св. Јована бр. 18.
3. Kaтарина Буљовчић, дипл. инж. грађ. из Бачких Винограда, ул. Пап Пала бр. 87.
II
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа
именују се на период од четири године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Образложење
Одредбама члана 12. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) утврђено је да
нaдзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има три члана, да председника и чланове
надзорног одбора чији је осивач јединица локалне самоурпаве именује орган одређен статутом јединице
локалне самоуправе, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) утврђено је да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује
и разрешава директоре јавних предузећа, установа, орагнизације и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
У члану 33. Статута Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа утврђено је да Надзорни
одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Кањижа, на период од четири године, под
условима, на начин и по поступку утврђеним законом, и да се један члан Надзорног одбора именује се из реда
запослених на предлог репрезентативног синдиката запослених у Јавном предузећу.
Репрезентативни синдикат запослених у Јавном предузећу за уређење насеља општине Кањижа и
Општинско веће као овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање председника и чланова
Надзорног одбора.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе је размотрила документацију
кандидата за председника и члана Надзорног одбора, као и предлог репрезентативног синдиката запослених и
дала позитивно мишљење о именовању предложених кандидата у Надзорни одбор Јавног предузећа за уређење
насеља општине Кањижа.
Општинско веће општине Кањижа као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине
Кањижа утврдило је предлог решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за уређење насеља
општине Кањижа.
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа донела је
решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-204/2013-I/Б
Дана:14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана члана 12. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012), члана 47. тачка 9.
Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст), а у вези са чланом 33.
Статута Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, Скупштина општинe Кањижа на седници
одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа у саставу:
- председник
1. Младен Маринковић, дипл. економиста из Суботице, ул. Јо Лајоша бр. 69/24
- чланови
2. Mирослав Терзић, дипл. правник из Кањиже, ул. Венац бањски бр. 9
3. Радмила Билић, дипл. инж. грађ. из Кањиже, ул. Венац бањски бр. 2.
II
Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
именују се на период од четири године.
III
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Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Одредбама члана 12. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) утврђено је да
нaдзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има три члана, да председника и чланове
надзорног одбора чији је осивач јединица локалне самоурпаве именује орган одређен статутом јединице
локалне самоуправе, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) утврђено је да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује
и разрешава директоре јавних предузећа, установа, орагнизације и служби чији је оснивач и даје сагласност на
њихове статуте, у складу са законом.
У члану 33. Статута Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа утврђено је да
надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Кањижа, на период од четири
године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом, и да се један члан надзорног одбора именује
се из реда запослених на предлог репрезентативног синдиката запослених у Јавном предузећу.
Репрезентативни синдикат запослених у Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и
Општинско веће као овлашћени предлагачи доставили су предлоге за именовање председника и чланова
Надзорног одбора.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе је размотрила документацију
кандидата за председника и члана надзорног одбора, као и предлог репрезентативног синдиката запослених и
дала позитивно мишљење о именовању предложених кандидата у Надзорни одбор Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.
Општинско веће општине Кањижа као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине
Кањижа утврдило је предлог решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа.
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа донела је
решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-205/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен
текст), а у вези са чланом 21. Статута „Регионалног креативног атеља „Јожеф Нађ“ Кањижа“, Скупштина
општинe Кањижа на седници одржаној 14. јуна 2013. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Регионалног креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа
I
РАЗРЕШАВА СЕ Александра Пешић из Кањиже, представник установе, вршења дужности члана
Управног одбора Регионалног креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа, на захтев Регионалног креативног
атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Жужана Томин из Кањиже, ул. Петефи Шандора бр. 17., за члана Управног одбора
Регионалног креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа, као представник установе.
III
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Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора Регионалног
креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-324/2011-I/Б
од дана 29.12.2011. године.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-324/2011-I/Б од дана 29.12.2011. године Александра
Пешић из Кањиже, именована је за члана Управног одбора Регионалног креативног атељеа „Јожеф Нађ“
Кањижа, као представник установе.
Дана 21.05.2013. године директор Регионалног креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа обратио се
захтевом којим тражи да Скупштина општине донесе решење о разрешењу Александре Пешић, члана Управног
одбора - представника установе, са наведене функције и предлогом да се за члана Управног одбора Регионалног
креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа, као представник установе именује Жужана Томин из Кањиже,
педагог.
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) утврђено је да Скупштина општине именује и разрешава председника и чланове управног
одбора установа чији је оснивач.
Одредбама члана 21. Статута Регионалног креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа утврђено је да
чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне
делатности, на период од 4 године и могу бити именовани највише два пута, да Управни одбор установе има
десет чланова, као и то да се три члана Управног одбора именују на предлог оснивача, по два члана предлажу
Министарство културе Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу и Атеље, док једног члана
именује Национални савет мађарске националне мањине.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење о
поднетом захтеву, а Општинско веће општине Кањижа као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина
општине Кањижа утврдило је предлог решења о разрешењу Александре Пешић и именовању Жужане Томин из
Кањиже за члана Управног одбора Регионалног креативног атељеа „Јожеф Нађ“ Кањижа.
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа донела је
решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-180/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен
текст), члана 22. и 28. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа, Скупштина
општинe Кањижа на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању два члана Управног и једног члана Надзорног одбора
Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите општине
Кањижа: Ерика Ладањи из Кањиже, представник оснивача и Моника Ческо из Кањиже, представник
запослених, на лични захтев.
II
У Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа ИМЕНУЈУ СЕ:
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Ержебет Ходик из Кањиже, ул. Творничка бр. 30.

члан

– представник запослених
Тимеа Књур из Кањиже, ул. Которска бр. 72.

члан.
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III
РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите општине
Кањижа, Тимеа Буш из Кањиже, представник запослених, на лични захтев.
IV
У Надзорни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа ИМЕНУЈЕ СЕ:
представник запослених
1. Жолт Ласло из Сенте, др Јована Цвијића бр. 2.
члан.
V
Мандат новоимених чланова Управног одбора и члана Надзорног одбора Центра за пружање услуга
социјалне заштите општине Кањижа траје до истека мандата Управног и Надзорног одбора Центра за пружање
услуга социјалне заштите општине Кањижа именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02323/2012-I/Б од дана 11.10.2012. године.
VI
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-323/2012-I/Б од дана 11.10.2012. године Ерика Ладањи,
као представник оснивача и Моника Ческо, из реда запослених, именоване су за чланове у Управни одбор
Центра за пружање услуге социјалне заштите. Истим решењем Тимеа Буш је именована за члана Надзорног
одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа, као представник запослених.
Именоване су поднеле захтев за разрешење даљег вршења дужности члана Управног, односно Надзорног
одбора, сагласно одредбама Статута установе.
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) и члана 27. и 33. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа,
утврђено је да Скупштина општине именује и разрешава председника и чланове управног и надзорног одбора.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење, а
Општинско веће општине Кањижа као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Кањижа
утврдило је предлог решења о разрешењу Ерике Ладањи и Монике Ческо и именовању Ержебет Ходик из
Кањиже, као представника оснивача и Књур Тимее, из реда запослених за чланове Управног одбора, односно за
разрешење Буш Тимее и именовање Ласло Жолта на функцију члана Надзорног одбора Центра за пружање
услуга социјалне заштите, из реда запослених.
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа донела је
решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-182/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен
текст) и члана 13. и 22. Статута Туристичке организације општине Кањижа, Скупштина општинe Кањижа на
седници одржаној дана 14. јуна 2013. године донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Туристичке организације општине Кањижа
I
РАЗРЕШАВА СЕ Иштван Бонтович из Тотовог Села, вршења дужности члана Управног одбора
Туристичке организације општине Кањижа, на предлог Туристичке организације општине Кањижа.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Виктор Берта из Кањиже, Дурмиторска бр. 21., за члана Управног одбора Туристичке
организације општине Кањижа.
III
Мандат новоизабраног члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора Туристичке
организације општине Кањижа именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-231/2012-I/Б од дана
11.10.2012. године.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-231/2012-I/Б од дана 11.10.2012. године Иштван
Бонтович из Тотовог Села, именован је за члана Управног одбора Туристичке организације општине Кањижа.
Туристичка организације општине Кањижа дана 03.06.2013. године доставила је предлог за разрешење
именованог због неприсуствовања седницама органа управљања.
Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) и члана 13. Статута Туристичке организације општине Кањижа утврђено је да Скупштина
општине именује и разрешава председника и чланове управног одбора. Одредбама члана 22. Статута
Туристичке организације општине Кањижа утврђено је да члан Управног одбора може бити опозван пре истека
мандата од стране оснивача.
Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење, а
Општинско веће општине Кањижа као овлашћени предлагач аката које доноси Скупштина општине Кањижа
утврдило је предлог решења о разрешењу Иштвана Бонтовича и именовању Берта Виктора из Кањиже, за члана
Управног одбора Туристичке организације општине Кањижа.
Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа донела је
решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-208/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 55. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 14. јуна 2013. године,
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“
I
РАЗРЕШАВА СЕ Анита Шереш из Кањиже, дужности члана Управног одбора Предшколске
установе „Наши бисери“ – представник родитеља, пре истека мандата, на лични захтев.

Број: 14.

14.06.2013.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-305/2012-I/Б од 27. новембра 2012. године Анита Шереш
из Кањиже је именована за члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“, као представник
родитеља. Именована је поднела захтев за разрешење функције члана Управног одбора Предшколске установе
„Наши бисери“ пошто је засновала радни однос у Предшколској установи „Наши бисери“.
Чланом 55. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) регулисано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре истека
мандата поједине чланове укључујући и председника или орган управљања установе на лични захтев, ако
наступи услов из члана 54. овог Закона. Анита Шереш, која је засновала радни однос у Предшколској установи
„Наши бисери“ испуњава услове за разрешење из члана 54. став 10. тачка 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), пошто би у супротном могла да
заступа интересе више структура.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба,
већ се може тужбом покренути управни спор код Управног суда у Београду - Одељење у Новом Саду у року од
30 дана од дана достављања решења. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-209/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 54. став 2., 3. и 5., члана 55. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009 и 52/2011), члана 12. став 1. тачка 2. Закона о националним
саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и предлога Савета родитеља
Предшколске установе „Наши бисери“ од 11. јуна 2013. године, Скупштина oпштине Кањижа, на седници
одржаној дана 14. јуна 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Наши бисери“
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Симонета Нађ Крачун из Кањиже, Алеја Кестенова бр. 54, за члана Управног одбора
Предшколске установе „Наши бисери“, као представник родитеља.
II
Мандат новоименованог члана Управног одбора траје до истека мандата чланова Управног одбора
Предшколске установе „Наши бисери“ именованог Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-305/2012-I/Б
од 27. новембра 2012. године.
III
Ово решењe објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 53. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/2009 и 52/2011) је регулисано да је орган управљања управни одбор, а чланом 54. истог Закона
да орган управљања има девет чланова, да чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања,
односно да орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе.

Број: 14.

14.06.2013.
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Чланом 55. Закона је регулисано да мандат органа управљања траје четири године, а да изборни период
новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања.
Скупштина општине Кањижа је донела решење о разрешењу Аните Шереш, члана Управног одбора
Предшколске установе „Наши бисери“, – представника родитеља, пре истека мандата, пошто је иста поднела
захтев за разрешење од вршења наведене функције.
Сходно члану 54. став 10. Закона о o основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 72/2009 и 52/2011) Савет родитеља, као овлашћени предлагач, доставио је предлог за
именовање Симонете Нађ Крачун из Кањиже, Алеја Кестенова бр. 54. за члана Управног одбора Предшколске
установе „Наши бисери“, као представника родитеља.
На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није
допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30
дана од дана достављања решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-217/2013-I/Б
Дана: 14. 06. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 3. Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност
полова и Општине Кањижа за 2013. годину бр. 133-10-1/2013-18 од 10.05.2013. године и предлога Локалног
Савета за запошљавање од дана 13. јуна 2013. године, Председник општине Кањижа доноси
О Д Л У К У
о додели средстава намењених за спровођење јавних радова
на територији општине Кањижа за 2013.
I
На основу расписаног Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на територији
општине Кањижа у 2013. години а на предлог Локалног Савета за запошљавање додељују се средства за
организовање спровођења јавних радова на територији општине Кањижа у 2013. години у укупном износу од
4.149.775,32 динара, према следећем:

Назив установе

Назив пројекта

Број
лица

Број
месеци

Степен
стручне
спреме

1

3

1 лице III/IV

121.781,90

6

3 лица III/IV
степен и 1
лица V/VI
степен

978.346,56

6

2 лица III/IV
степен и 2
лица V/VI
степен

946.437,84

1

Дом здравља Кањижа

Кућна нега старима и
особама са
инвалидитетом

2

Центар за пружање
социјалне заштите
Кањижа

Повећање квалитета
услуге и програме
Центра

Општина Кањижа

Млади у општинској
управи

3

4

4

Износ (дин)

Број: 14.

14.06.2013.
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4

Комуналац Кањижа

Одржавање јавних
површина

5

Центар за социјални рад
Кањижа

Помоћ у кући геронтодoмаћице

УКУПНО
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5

6

4 лица I/II
степен и 1
лице III/IV
степен

4

6

4 лица III/IV
степен

18

-

-
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1.134.953,74

968.255,28

4.149.775,32

II
Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из средстава предвиђених
буџетом општине Кањижа за 2013.годину за потребе спровођења јавних радова на територији општине
Кањижа.

III
Председник општине Кањижа и послодавац – извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују
међусобна права и обавезе.
IV
Ова Одлука је коначна.
V
Одлука се објављује у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет презентацији
општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 02-219 /2013-I/А
Дана: 14.06. 2013. год.
Кањижа

Председник општине
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 3. Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера
активне политике запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност
полова и Општине Кањижа за 2013. годину бр. 133-10-1/2013-18 од 10.05.2013. године и предлога Локалног
Савета за запошљавање од дана 13. јуна 2013. године, Председник општине Кањижа доноси

О Д Л У К У
о додели средстава намењених за реализацију програма стручне праксе за 2013.
I
На основу расписаног Јавног позива за реализацију програма стручне праксе у 2013.години а на предлог
Локалног Савета за запошљавање додељују се средства за реализацију програма стручне праксе у 2013. години
у укупном износу од 1.856.000,00 динара према следећем:
Редни
бр.
1
2

Послодавац
СТР и комисион „Hanky-Panky“
Кањижа
Фонд Кластер здравственог
туризма Војводине

Стручна
спрема

Број
лица

III

1

72.000,00

VII

1

240.000,00

Износ (дин)

Број: 14.

14.06.2013.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
УКУПНО
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Месна заједница Хоргош
Дом здравља Кањижа
Основни суд Суботица - Кањижа
ДОО „Šorš Bilans“ Кањижа
Туристичка организација општине
Кањижа
ДОО „Tisacoop“ Кањижа
ДОО „Westbook“ EU
ДОО „Shadownet“ Ором
ДОО „Tisacoop“ Кањижа
Општинска управа општине
Кањижа
ДОО „Aqua Panon“
ДОО „Bata“ Трешњевац

2013.06.14.

VII
IV
VII
IV

1
1
1
1

240.000,00
72.000,00
200.000,00
72.000,00

VII

1

240.000,00

VI
IV
IV
IV

1
1
1
1

144.000,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00

VI

1

144.000,00

III
III

1
2

72.000,00
144.000,00
1.856.000,00
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II
Пренос додељених средстава извршиће се изабраним подносиоцима пријаве из средстава предвиђених
буџетом општине Кањижа за 2013. годину за потребе реализације програма стручне праксе.
III
Председник општине Кањижа и послодавац – извођач програма стручне праксе, закључују уговор
којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Након закључивања уговора послодавца и лица на стручној пракси, председник општине Кањижа и
лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
IV
Овa Одлука је коначна.
V
Одлука се објављује у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници
Општине.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 02-218/2013-I/А
Дана: 14.06. 2013. год.
Кањижа

Председник општине
Њилаш Михаљ с. р.

Број: 14.

14.06.2013.
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