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На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007), члана 71. Статута
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст), члана 17. став 2. Одлуке о
утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Кањижа („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 3/2009 и 22/2012), уз сагласност Општинског већа општине Кањижа од 12. jуна 2013. године,
Председник општине Кањижа донео је
Р Е ШЕ Њ Е
о утврђивању вредности бода за обрачун висине накнаде
за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Кањижа
у 2013. години
I
Решењем о утврђивању вредности бода за обрачун висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта у
2013. години (у даљем тексту: Решење) утврђује се вредност бода ради одређивања висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта на територији општине Кањижа.
II
За обвезнике накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Кањижа утврђује се
вредност бода за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од 0,1670 динара.
III
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи Решење о утврђивању вредности бода за обрачунавање
висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Кањижа бр. 02-163/2012-I/А од
11.07.2012. године
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 02-212/2013-I/А
Дана: 07.06.2013. године
Кањижа

Председник општине
Њилаш Михаљ с. р.

Општинско веће општине Кањижа, на 34. седници одржаној 3.07.2013. године, разматрало је Предлог закључка о
расписивању јавног огласа за постављење начелника Општинске управе општине Кањижа и на основу основу члана
56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129 /2007) и члана 74. тачка 7. Статута општине
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) донело је
ЗАКЉУЧАК
I
Расписује се јавни оглас за постављење начелника Општинске управе општине Кањижа.
Начелник Општинске управе поставља се на период од пет година.
II
За начелника Општинске управе општине Кањижа може бити постављено лице које испуњава следеће услове:
- да има завршен правни факултет,
- положен испит за рад у органима државне управе и
- најмање пет година радног искуства у струци.
Осим наведених услова кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 – др. закон,
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39/2002, 49/2005 – одлуке УСРС, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др закона, 83/2005 – испр. др. закона и 23/2013 –
одлука УС).
III
Јавни оглас садржи услове које кандидат треба да испуњава, документацију која се подноси у оригиналу или
овереној копији, рок за подношење пријава осам дана са документацијом и назив и адресу надлежне Општинског већа
коме се пријаве подносе.
IV
Јавни оглас се објављује у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“ и дневном листу
„Magyar Szó”.
V
Оваj Закључак објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-10/2013-I/Ц-34
Дана: 03.07.2013. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Михаљ Њилаш с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа
Одељење за инспекцијско-надзорне послове
Број: 353-36/2013-III
Дана: 8. јула 2013. године
Кањижа

Oдељење за инспекцијско-надзорне послове Oпштинске управе општине Кањижа по службеној дужности и на основу
препоруке Покрајинског омбудсмана бр. I-OП-I-45/13 од 8.05.2013. године, у предмету решење о локацијској дозволи
Радетић Силвије и др. бр 353-79/2012-III од 08.10.2012. године, на основу члана 257. тачка 5., члана 258. и 192. Закона
о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10) и члана 16. Одлуке о
општинској управи („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 10/11 – пречишћен текст и 19/2012) доноси

Р Е Ш Е Њ Е
Оглашава се ништавим решење о локацијској дозволи бр. 353-79/2012-III од 8. октобра 2012. године које је
донело Одељење за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа.
Образложење
На писмени захтев Радетић Лауре, Радетић Силвије и Халас Шоти Едите из Хоргоша, за издавање локацијске
дозволе за изградњу крова под нагибом уместо равног крова, на делу стамбено-пословног објекта у Хоргошу, на
адреси Барток Бела бр. 1, која се налази на катастарској парцели бр. 971 к.о. Хоргош, површине 1753 м2, Одељење за
инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа донело је Решење о локацијској дозволи бр. 35379/2012-III дана 8. октобра 2012. године.
Зоран Станојевић, са пребивалиштем у Хоргошу, ул. Барток Беле бр. 1 и власник стана у делу стамбене зграде
на првом спрату, обратио се Покрајинском омбудсману представком у којој износи проблем у вези са изградњом
крова под нагибом уместо равног крова изнад пословног дела стамбено-пословног објекта у Хоргошу, на парцели бр.
971. Одељење за инспекцијско надзорне послове Општинске управе општине Кањижа сачинило је записник бр. 35419/2013-III дана 13. фебруара 2013. године са подносиоцем представке, Зораном Станојевићем који је тада изјавио да
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нови кров сматра превисоким и преблизу фасади, да се постављањем крова олакшава улаз преко крова на његову
терасу, да његов стамбени простор изградњом крова губи од вредности као и да инвеститор није тражио од скупштине
станара стамбено-пословног простора сагласност свих сувласника за постављање крова.
Одељење за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа доставило је на захтев
Покрајинског омбудсмана предмет са списима уз објашњење да предметни објекат представља две засебне целине.
Наиме, пословни простор је приземан и ослања се - опасује стамбени објекат, да је предметни објекат етажиран, да
кров изнад пословног простора нема никакву повезаност са кровом изнад стамбеног дела објекта који је спратни
објекат, односно да кров изнад пословног простора и стамбеног дела објекта није заједнички.
Након спроведеног поступка по представци Зорана Станојевића из Хоргоша, Покрајински омбудсман
доставио је мишљење са препруком бр. I-ОП-I-45/13 од 8. маја 2013. којим констатује да је Одељење за
инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа учинило неправилност у раду доношењем
решења бр. 353-79/2012-III од 8. октобра 2012. године којим се издаје локацијска дозвола за изградњу крова под
нагибом уместо равног крова изнад пословног дела у приземљу стамбено- пословног објекта спратност По+П+3, у
улици Беле Бартока бр. 1 у Хоргошу, на парцели бр. 971 к.о. Хоргош, пошто инвеститори приликом подношења
захтева за издавање локацијске дозволе нису поднели доказе о томе да је претходно прибављена сагласност власника
свих посебних делова зграде која представља једну целину за изградњу крова на истој. Препорука Покрајинског
омбудсмана је да Одељење за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа донесе решење
којим се оглашава ништавим решење о издавању локацијске дозволе бр. 353-79/2012-III од 8. октобра 2012. године и
да Одељење по правноснажности решења којим се оглашава ништавим локацијска дозвола захтев инвеститора реши у
складу са позитивно-правним прописима.
Чланом 15. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“,
бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/05) прописано је да сувласници имају право да заједнички управљају стварју. За
предузимање послова редовног управљања стварју потребна је сагласност сувласника чији делови заједно чине више
од половине вредности ствари. За предузимање послова који прелазе оквир редовног управљања и сл. потребна је
сагласност свих сувласника. Чланом 19. истог закона прописано је да право својине на посебном делу зграде може
постојати на стану, пословној просторији или гаражи, односно гаражном месту. На заједничким деловима зграде и
уређајима у згради власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.
На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и
42/13) уз захтев за издавање локацијске дозволе инвеститор је у обавези да поднесе копију плана парцеле, извод из
катастра подземних инсталација и доказ о праву својине у складу са чланом 135. овог закона. У члану 135. овог Закона
је прописано да се за изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у власништву
више лица, уз захтев прилаже оверена сагласност тих лица, а ако се изводе радови на надзиђивању, прилаже се и
уговор закључен у складу са посебним законом.
Увидом у ЛН 895 к.о. Хоргош утврђено је да се у конкреном случају ради о једном стамбено-пословном
објекту спратности По+П+3, односно да приликом решавања о захтеву за издавање локацијске дозволе уз осталу
документацију инвеститори нису доставили оверену сагласност свих власника посебних делова зграде за извођење
предметних радова. Одредбама члана 257. тачка 5. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/2001 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010) утврђено је да се оглашава ништавим решење које садржи неправилност која
је по некој изричитој законској одреби предвиђена као разлог ништавости. Одредбама члана 258. став 1. Закона о
општем управном поступку прописано је да се решење може у свако доба огласити ништавим по службеној дужности
или по предлогу странке или јавног тужиоца.
Сагласно наведеном Одељење за инспекцијско-надзорне послове донело је решење као у диспозитиву.
УПУТСВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине са седиштем у Новом Саду, у
року од осам дана од дана пријема овог решења непосредно или путем овог органа.

ДОСТАВИТИ:
1. Радетић Силвији, Хоргош, Његошева 75
2. Радетић Лаури Хоргош, Барток Бела 2/а
3. Халас Шоти Едит Хоргош, Барток Бела 37/а
4. Органу
5. Архиви

Шеф Одељења за инспекцијско-надзорне послове
Гуташи Кати с. р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа
Одељење за инспекцијско-надзорне послове
Број: 351-136/2013-III
Дана: 8. јула 2013. године
Кањижа
Oдељење за инспекцијско-надзорне послове Oпштинске управе општине Кањижа по службеној дужности и на основу
препоруке Покрајинског омбудсмана бр. I-OП-I-45/13 од 8. маја 2013.године, у предмету Решење о грађевинској
дозволи Радетић Силвије и др. бр. 351-319/2012-III од 8. јануара 2013.године, на основу члана 257. тачка 5., члана 258.
и 192. Закона о општем управном поступку Закона о општем управном поступку ( „Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и
„Сл. гласник РС“, бр.30/10) и члана 16. Одлуке о општинској управи („Сл.лист општине Кањижа“, бр. 10/11 –
пречишћен тексти 19/2012)доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Оглашава се ништавимрешење о грађевинској дозволи бр. 351-319/2012-III од 8. јануара 2013.године које је
донело Одељење за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа.
Образложење
На писмени захтев Радетић Лауре, Радетић Силвије и Халас Шоти Едите из Хоргоша, за издавање
грађевинске дозволе за изградњу крова под нагибом уместо равног крова, на делу стамбено-пословног објекта у
Хоргошу, на адреси Барток Бела бр. 1, која се налази на катастарској парцели бр. 971 к.о. Хоргош, површине 1753 м2,
Одељење за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа донело је решење о грађевинској
дозволи бр. 351-319/2012-III од 8. јануара 2013.године.
Зоран Станојевић, са пребивалиштем у Хоргошу, ул.Барток Беле бр. 1 и власник стана у делу стамбене зграде
на првом спрату,обратио се Покрајинском омбудсману представком у којој износи проблем у вези са изградњом
крова под нагибом уместо равног крова изнад пословног дела стамбено-пословног објекта у Хоргошу, на парцели бр.
971. Одељење за инспекцијско надзорне послове Општинске управе општине Кањижа сачинило је записник бр. 35419/2013-IIIдана 13. фебруара 2013.године са подносиоцем представке, Зораном Станојевићем који је тада изјавио да
нови кров сматра превисоким и преблизу фасади, да се постављањем крова олакшава улаз преко крова на његову
терасу, да његов стамбени простор изградњом крова губи од вредности као и да инвеститор није тражио од скупштине
станара стамбено-пословног простора сагласност свих сувласника за постављање крова.
Одељење за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа доставило је на захтев
Покрајинског омбудсмана предмет са списима уз објашњење да предметни објекат представља две засебне целине.
Наиме, пословни простор је приземан и ослања се - опасује стамбени објекат, да је предметни објекат етажиран, да
кров изнад пословног простора нема никакву повезаност са кровом изнад стамбеног дела објекта који је спратни
објекат, односно да кров изнад пословног простора и стамбеног дела објекта није заједнички.
Након спроведеног поступка по представци Зорана Станојевића из Хоргоша, Покрајински омбудсман
доставио је мишљење са препруком бр. I-ОП-I-45/13 од дана 8. маја 2013. којим констатује да је Одељење за
инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа учинило неправилност у раду доношењем
решења бр. 351-319/2012-III од8.јануара 2013.године којим се издаје грађевинска дозвола за изградњу крова под
нагибом уместо равног крова изнад пословног дела у приземљу стамбено-пословног објекта спратност По+П+3, у
улици Беле Бартока бр. 1 у Хоргошу, на парцели бр. 971 к.о. Хоргош, пошто инвеститори приликом подношења
захтева за издавање грађевинске дозволе нису поднели доказе о томе да је претходно прибављена сагласност власника
свих посебних делова зграде која представља једну целину за изградњу крова на истој. Препорука покрајинског
омбудсмана је да Одељење за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа донесе решење
којим се оглашава ништавим решење о издавању грађевинске дозволе бр. 351-319/2012-III од 8. јануара 2013. годинеи
да Одељење по правоснажности решења којим се оглашава ништавим грађевинска дозвола, захтев инвеститора реши
у складу са позитивно-правним прописима.
Чланом 15. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“,
бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“, бр. 115/05) прописано је да сувласници имају право да заједнички управљају стварју. За
предузимање послова редовног управљања стварју потребна је сагласност сувласника чији делови заједно чине више
од половине вредности ствари. За предузимање послова који прелазе оквир редовног управљања и сл. потребна је
сагласност свих сувласника. Чланом 19. истог закона прописано је да право својине на посебном делу зграде може
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постојати на стану, пословној просторији или гаражи, односно гаражном месту. На заједничким деловима зграде и
уређајима у згради власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.
Одредбама члана 135. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“,бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12
и 42/13) утврђено је да се уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже: локацијска дозвола, идејни или главни
пројекат у три примерка, са извештајем о извршеној техничкој контроли, доказ о праву својине односно закупа на
грађевинском земљишту, односно доказ о праву својине на објекту ако се изводе радови на надзиђивању објекта,
доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта и доказ о уплати
административне таксе. У ставу 4. истог члана утврђено је да се за изградњу или извођење радова на грађевинском
земљишту или објекту који је у власништву више лица, уз захтев прилаже оверена сагласност тих лица, а ако се
изводе радови на надзиђивању, прилаже се и уговор закључен у складу са посебним законом.
Увидом у ЛН 895 к.о. Хоргош утврђено је да се у конкреном случају ради о једном стамбено-пословном
објекту спратности По+П+3, односно да приликом решавања о захтеву за издавање грађевинске дозволе уз осталу
документацију инвеститори нису доставили оверену сагласност свих власника посебних делова зграде за извођење
предметних радова. Одредбама члана 257. тачка 5. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/2001 и„Сл. гласник РС“, бр.30/2010) утврђено је да се оглашава ништавим решење које садржи неправилност која
је по некој изричитој законској одреби предвиђена као разлог ништавости. Одредбама члана 258. став 1. Закона о
општем управном поступку прописано је да се решење може у свако доба огласити ништавим по службеној дужности
или по предлогу странке или јавног тужиоца.
Сагласно наведеном Одељење за инспекцијско-надзорне послове донело је решење као у диспозитиву.
УПУТСВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине са седиштем у Новом Саду, у
року од осам дана од дана пријема овог решења непосредно или путем овог органа.

ДОСТАВИТИ:
1. Радетић Силвији, Хоргош, Његошева 75
2. Радетић Лаури Хоргош, Барток Бела 2/а
3. Халас Шоти Едит Хоргош, Барток Бела 37/а
4. Органу
5. Архиви

Шеф Одељења за инспекцијско-надзорне послове
Гуташи Кати с. р.

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 20.05.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 2.543.343,46 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 630,
економска класификација 512, позиција 5901, тако да апропријација укупно износи 3.043.343,46 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.05.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 60.000,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења отвара се нова позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 130,
економска класификација 484, позиција 2502, тако да апропријација укупно износи 60.000,00 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-169/2013-I/A
Дана: 27.05.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилашс. р.

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,бр.19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 31.05.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 90.150,90 динара.
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2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 220,
економска класификација 426, позиција 3801, тако да апропријација укупно износи 710.150,90 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-184/2013-I/A
Дана: 31.05.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 05.06.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 256.900,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења отвара се нова позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 130,
економска класификација 484, позиција 2502, тако да апропријација укупно износи 316.900,00 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-188/2013-I/A
Дана: 05.06.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 26.06.2013. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 152.200,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 130,
економска класификација 484, позиција 2502, тако да апропријација укупно износи 469.100,00 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-213/2013-I/A
Дана: 26.06.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 27.06.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 6.108,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 130,
економска класификација 484, позиција 2502, тако да апропријација укупно износи 475.208,00 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-217/2013-I/A
Дана: 27.06.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.
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На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 01.07.2013. године, доноси

Р ЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном
износу од 195.000,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 130,
економска класификација 484, позиција 2502, тако да апропријација укупно износи 670.208,00 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-221/2013-I/A
Дана: 01.07.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 20.05.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499111 - стална резерва, одобрава се преусмеравање средстава у укупном износу од
300.680,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 220,
економска класификација 484, позиција 3901, тако да апропријација укупно износи 1.300.680,00 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 15.

12.07.2013.

СТРАНА 405. OLDAL

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-160/2013-I/A
Дана: 20.05.2013. год
Кањижа

2013.07.12.

15. szám

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 04.07.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499111 - стална резерва, одобрава се преусмеравање средстава у укупном износу од
538.576,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 220,
економска класификација 484, позиција 3901, тако да апропријација укупно износи 1.839.256,00 динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-228/2013-I/A
Дана: 04.07.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилашс. р.

На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.
22/2012), члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и
93/2012 ) и члана 71. став 1. тачке 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст) Председник општине Кањижа, дана 09.07.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава сталне буџетске резерве

Број: 15.

12.07.2013.

СТРАНА 406. OLDAL

2013.07.12.

15. szám

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину Раздео 2, глава 1, функција
130, економска класификација 499111 - стална резерва, одобрава се преусмеравање средстава у укупном износу од
1.068.734,00 динара.
2. Средствима из тачке 1. овог решења повећава се позиција у оквиру Раздела 2, глава 1, функција 220,
економска класификација 423, позиција 3601, тако да апропријација укупно износи 2.068.734,00динара.
3. Средства су строго наменског карактера.
4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску администрацију.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Број: 400-234/2013-I/A
Дана: 09.07.2013. год
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.
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