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основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 73. став 1. тачка 3) Закона о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине („Сл. гласник РС”, бр. 99/2009 и 67/2012 - одлука УС) и члана 9. и 40. тачка 63. Статута
општине Кањижа (,,Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19) уз претходну сагласност Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр. 141-016-18/2019-03 од
дана 4. септембра 2019. године Скупштина општине Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници
одржаној 26. септембра 2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Дан општине Кањижа и установљава свечаност за његово обележавање.
Члан 2.
Дан општине Кањижа је 20. октобар - дан ослобођења данашње територије општине Кањижа од турске
власти.
Члан 3.
Дан општине Кањижа обележава се свечано и радно.
На Дан општине Кањижа одржава се свечана седница Скупштине општине Кањижа.
Дан општине Кањижа обележава се одржавањем културно-уметничких, спортских и дечијих
манифестације у насељеним местима на територији општине кањжа.
Члан 4.
Програм и организацију прославе поводом Дана општине Кањижа утврђује Комисија за организацију
манифестација од значаја за општину Кањижа.
Комисија из става 1. овог члана координира рад свих субјеката који на било који начин учествују у
реализацији прославе, сарађује са медијима у циљу промоције и афирмисања прославе, утврђује обележја Дана
општине (логотип, назив прославе и др.) која се користе за обележавање прославе, може ангажовати стручне
организације, удружења, институције и појединце из области културе, науке, спорта и других области ради
успешног остваривања програма прославе Дана општине Кањижа, а стара се и о извршењу других послова у
вези са одржавањем прославе.
Члан 5.
У складу са одлуком, којом се уређују јавна признања на територији општине Кањижа, на свечаној
седници Скупштине општине Кањижа која се одржава поводом Дана општине, додељују се јавна признања
организацијама и грађанима.
Члан 6.
За прославу Дана општине Кањижа средства се обезбеђују у буџету општине Кањижа.
Члан 7.
Стручне, финансијско-административне и техничке послове у вези прославе Дана општине Кањижа
обавља организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове протокола и
информисање.
Члан 8.
Ова одлука ступа иа снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-301/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скуштине општине
Милош Кравић с.р.
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На основу члана 13. Одлуке о јавним признањима општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
9/2014 и 9/2019) и члана 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се добитници јавних признања општине Кањижа за 2019. годину.
Члан 2.
ПЛАКЕТА „ПРО УРБЕ“ са новчаном наградом додељује се:
−

Ани Киш-Иван из Хоргоша.
Члан 3.

-

-

ПОВЕЉА ЗАХВАЛНОСТИ додељује се:
Марти Варју из Новог Сада,
Милораду Митровићу из Кањиже,
Душану Хајдину из Кањиже,
Милану Ковачевићу из Кањиже и
Ференцу Бата из Тотовог Села.
Члан 4.
ПЛАКЕТА „ЈУВЕНТУС- ПРО УРБЕ“ додељује се:
Тамашу Олаху из Кањиже,
Марини Живковић из Кањиже и
Тамашу Њилашу из Кањиже.
Члан 5.
Јавна признања уручују се добитницима на свечаности поводом Дана општине Кањижа.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-343/2019-I
Дана: 26.09.2019. године
Kањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС бр. 62/06, 47/11, 93/12,
99/13 - усклађени дин. изн, 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 - усклађени
дин. изн, 104/16 - др.закон, 96/17- усклађени дин. изн, 89/18- усклађени дин. изн. и 95/18 - др.з акон), члана 73.
став 1. 3акона о угоститељству (,,Службени гласник РС , бр. 17/19), члана 4. Уредбе о највишем и најнижем
износу боравишне таксе („Сл. гласник РС“, бр. 44/2013 и 132/2014) и члана 40. тачка 31. Статута општине
Кањижа (,,Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 26.
септембра 2019 године, доноси
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
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Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина боравишне таксе коју плаћа корисник услуге смештаја који изван
свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угостителском објекту за смештај за коришћење
комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре на територији општине Кањижа.
Члан 2.
Под угоститељским објектом за смештај, у смислу Закона, подразумева се: хотел и подврсте хотела,
мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште,
коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка
кућа и ловачка колиба, као 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
120,00 динара.
Боравишна такса не може се наплаћивати у износу већем или мањем од прописаuог.
Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализоваиу рехабилитацију од стране
надлежне лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем 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 седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из
става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије и др,).
Члан 5.
Наплату боравишне таксе од корисника услуге, врши субјекат који пружа услуге смештаја (у дањем
тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја је дужан да боравишну таксу наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја и
да у рачуну за услуге смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе основ ослобађања од
плаћања или умањења износа боравишне таксе из члана 4. ове одлуке.
Члан 6.
Изузетно, од члана 5. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице пружа
услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству.
Висина годишњег износа боравишне таксе из става 1. овог члана за физичко лице које пружа
угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, утврђује се
решењем организационе јединице општинске управе надлежне за послове категоризације угоститељског
објекта, на основу акта Владе Републике Србије, којим се прописују ближи услови и начин утврђивања висине
годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима
домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања.
Члан 7.
Давалац смештаја је дужан да средства од наплаћене боравишне таксе уплати до петог у месецу за
претходни месец, на прописан уплатни рачун јавних прихода.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе на прописан уплатни рачун јавних прихода у року од 15 дана, рачунајући од дана
утврђене обавезе.
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Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе су приход буџета општине Кањижа.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област
уrоститељства није друкчије одређено.
Члан 10.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси (,,Службени лист
општине Кањижа“, бр. 14/2013 и 19/2015).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Број: 02-335/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скуштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 3., 5. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије”, бр.
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тач. 6. и 19. Статута општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 4/2019), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 26.
септембра 2019. године донела је
ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин вршења комуналне делатности управљања, јавним
паркиралиштима, паркирање возила на јавним паркиралиштима која су обележена прописном саобраћајном
сигнализацијом, врсте јавних паркиралишта, управљање и одржавање јавних паркиралишта на територији
Општине Кањижа.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о
безбедности саобраћаја на путевима, другим прописима који регулишу ову област и одредбама ове одлуке.
Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу ове одлуке су јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и
обележени за паркирање путничких возила и лаких теретних возила.
Општинска управа општине Кањижа може за потребе јавних скупова, спортских, културних,
уметничких, сезонских, рекреативних и других манифестација и приредби, одредити и друге јавне површине
као привремена паркиралишта.
Јавним паркиралиштем у смислу одредаба ове одлуке, не сматрају се посебне површине за паркирање
возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи, стамбеној згради, такси стајалишту и др.)
Члан 3.
Јавна паркиралишта су (делови коловоза, тротоара, или површине између коловоза и тротоара и друге
површине посебно обележене за паркирање моторних возила), за чије коришћење се не плаћа цена паркирања.
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Члан 4.
Комунална делатност управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и
простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење
контроле и наплате паркирања.
Комуналну делатност управљање јавним паркиралиштима може обављати јавно предузеће, привредно
друштво, предузетник или други привредни субјект.
Члан 5.
Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за отпочињање обављања
комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима за послове одржавање јавних паркиралишта и
простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори) су:
Ред. бр.
1.

Стручна оспособљеност кадрова
Број извршилаца
Високо образовање одговарајуће струке
0
(најмање 240 ЕСПБ бодова)
2.
Високо образовање одговарајуће струке (најмање 180 ЕСПБ бодова)
0
3.
Средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
1
4.
Основно образовање
0
Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања послова
комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима за послове из става 1. овог члана подразумева се
стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, из техничке, природне или друштвене научне области (редни
број 1.), односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
односно на основним студијама у трајању до три године, из техничке, природне или друштвене научне области
(редни број 2.).
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Технички капацитет
Транспортно-путарско возило за превоз опреме и радника
Камион кипер
Машина за обележавање хоризонталне сигнализације
Машина за чишћење простора за паркирање
Локација за смештање возила, машина, алата
Комплет алата и опреме

Број машина
1
0
0
0
1
0

Под комплетом алата и опреме у смислу ове Одлуке подразумева се: агрегат, брусилица и бушилица
(вибрациона).
Члан 6.
Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за
комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима за послове организације
наплате паркирања на јавним паркиралиштима (отворени простори за паркирање,
контролисаног уласка и изласка) мора да има минималну стручну оспособљеност
технички капацитет, и то:
Ред.
бр.
1.
2.

Ред. бр.

Стручна оспособљеност кадрова
Високо образовање одговарајуће струке
Средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању
Технички капацитет

отпочињање обављања
и вршење контроле и
односно простори без
кадрова и минимални

Број извршилаца
1
1 паркинг контролор на
500 паркинг места по смени
Број
уређаја/софтверских
решења

Број: 15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1 на 2 запослена
1
1 на 2 запослена
1 на 2 запослена
0
1 на 2 запослена

Члан 7.
Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за отпочињање обављања
комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима за послове вршење наплате комуналних услуга
(кориснички сервис) су:
- минимална стручна оспособљеност кадрова, и то: један запослени по смени, средњег образовања (у
трогодишњем или четворогодишњем трајању) и
- минимални технички капацитет, и то: један кориснички сервис;
Члан 8.
Средства за обављање послова из члана 4. став 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Кањижа.
Члан 9.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности
саобраћаја.
II. ВРСТЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 10.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Члан 11.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и друге
саобраћајне површине посебно обележене за паркирање моторних возила.
Члан 12.
Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или изграђене за паркирање
моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке
искључиво у функцији паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом
или постављањем објекта за наплату.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим урбанистичким планом.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.
Члан 13.
Јавна паркиралишта могу да буду и: стална, привремена и повремена.
Стална паркиралишта су јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени и обележени за
паркирање возила.
Привремена паркиралишта су привремено уређене јавне саобраћајне површине и посебни простори
одређени и обележени за паркирање возила.
Повремена паркиралишта су јавне саобраћајне површине и посебни простори у непосредној близини
објеката у којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе и скупови, за време
њиховог трајања, које су посебно одређене и обележене за паркирање возила.
III. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 14.
Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом Одлуком, користе се за паркирање возила правних
лица, предузетника и физичких лица (у даљем тексту: корисник).
Корисником јавног паркиралишта, у смислу одредаба ове Одлуке, сматра се возач или власник возила,
ако возач који је паркирао возило није идентификован.
Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом и
ознакама.
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Јавна паркиралишта која су одређена за паркирање одређене врсте возила, могу да се користе само за ту
врсту возила.
Изузетно, од става 4. овог члана јавна паркиралишта за паркирање путничких возила могу да се користе
и за паркирање мотоцикала.
Члан 15.
Паркирање возила на јавним паркиралиштима врши се на начин одређен саобраћајним знацима.
На јавним површинама на којима је саобраћајним знацима забрањено паркирање и заустављање возила,
може се одобрити заустављање и паркирање возила ради утовара или истовара робе и то у циљу снабдевања
продавница искључиво лаким доставним возилима на основу одобрења надлежног органа општинске управе.
Заустављање и паркирање возила ради снабдевања у смислу овог члана регулише се додатним
саобраћајним знацима.
Моторна возила за снабдевање морају се при заустављању и паркирању поставити тако да својим
положајем не угрожавају безбедност осталих учесника у саобраћају.
IV. ЗАБРАНЕ ПАРКИРАЊА И ЗАУСТАВЉАЊА
Члан 16.
Поред случајева предвиђених законом, није дозвољено паркирање и заустављање возила на:
- јавним зеленим површинама,
- дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију
- јавним трговима.
Члан 17.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
- паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
паркирање на резервисаном паркинг месту, месту за возила особа са инвалидитетом, месту за такси возила,
ометање коришћења паркиралишта, остављање неисправног или хаварисаног возила, прикључног возила без
сопственог погона, као и других ствари и др),
- вршити заузимање паркинг места извођењем било каквих грађевинских радова, на други начин
ометати коришћење паркиралишта, користити паркиралишта на начин супротан намени,
- прање возила, поправка возила, испуштање опасних материја, мазива и уља, као и свако стварање
нечистоће.
- коришћење паркинг места за продају робе
- паркирање возила које не припада категорији возила за које је паркиралиште намењено.
V. УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА СА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 18.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да возачу возила односно власнику
возила уколико возач није идентификован (у даљем тексту: корисник), решењем нареди да одмах уклони
возило које је паркирано супротно члану 9. и 10. ове одлуке.
Уколико корисник не буде идентификован или се не налази на лицу места или одбије да уклони возило
из става 1. овог члана, комунални инспектор ће без саслушања странке, донети решење којим ће наложити
уклањање возила, принудним извршењем. Решење се причвршћује на возило уз назначење дана и часа кад је
причвршћено, а тиме се сматра да је достављање извршено.
Накнадно оштећење, уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.
VI. НАДЗОР
Члан 19.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за
инспекцијске послове.
Инспекцијски надзор врши комунални инспектор.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Новчаном казном у фиксном износу за прекршај казниће се корисник јавног паркиралишта ако не
поштује следеће забране:
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паркира на јавним површинама
паркира на јавним зеленим површинама,
паркира на дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију
паркира на јавним трговима
заузима паркинг место ограђивањем или на други начин омета паркирање других возила,
врши прање и поправку возила, испушта опасне материје, мазива и уља, ствара нечистоћу.
врши друге радње које утичу на несметано паркирање,
изводи радове на јавном паркиралишту без сагласности вршиоца комуналне делатности,
остави на јавном паркиралишту нерегистровано или хаварисано возило
паркира возило супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији,
односно на резервисаном паркинг месту, месту за возила особа са инвалидитетом, месту за такси
возила и др.
11. оставља прикључно возило без сопственог погона, као и других ствари и предмета,
12. врши заузимање паркинг места извођењем било каквих грађевинских радова, на други начин
омета коришћење паркиралишта, користи паркиралишта на начин супротан намени,
13. користи паркинг места за продају робе
14. паркира возило које не припада категорији возила за које је паркиралиште намењено
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се:
- привредно друштво или друго правно лице, новчаном казном у фиксном износу од 40.000,00 динара,
- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара
- предузетник, новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара
- физичко лице, новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VIII. ЗАВРШНA ОДРЕДБA
Члан 21.
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: 02-334/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 2. став 3. тачка 8, члана 3. став 1. тачка 8. и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута
општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 28/18), Скупштина општине Кањижа на седници
одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом Одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности обезбеђивања јавног
осветљења, поверавање послова за обављање ове делатности, изградња и реконструкција објеката и инсталација
јавног осветљења, редовно одржавање јавног осветљења, обезбеђење редовног снабдевања електричном
енергијом за јавно осветљење, начин вршења послова јавног осветљења, вршење надзора, као и друга питања од
значаја за обављање ове делатности на територији општине Кањижа.
Члан 2
Комунална делатност јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.
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Јавно осветљење је, у смислу ове одлуке, систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање
површина јавне намене.
Површине јавне намене су, у смислу ове одлуке, улице, тргови, мостови, паркови, подземни пешачки
прелази и степеништа, пешачке површине поред стамбених и других објекта, јавни паркинзи и јавне зелене
површине у насељима, спортски и објекти за рекреацију у јавној својини, гробља, уређена речна обала и друге
површине на којима је планским документом предвиђена изградња јавне расвете.
Члан 3
Послови јавног осветљења у смислу одредаба ове одлуке су:
1. изградња и реконструкција објеката и инсталација јавног осветљења;
2. редовно одржавање објеката и инсталација јавног осветљења (радови на замени светлећих тела и
других дотрајалих или оштећених елемената, чишћење, антикорозивна заштита и прање стубова и заштитних
облога светлећих тела и др.);
3. постављање декоративног осветљења;
4. редовно снабдевање електричном енергијом за јавно осветљење.
II. НАЧИН ВРШЕЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Члан 4
Комуналну делатност обезбеђивање јавног осветљења може обављати јавно предузеће, привредно
друштво, предузетник или други привредни субјект.
Послови јавног осветљења из члана 3. ове одлуке обављају се у складу са Одлуком о буџету општине
Кањижа и Планом јавних набавки.
Члан 5
Вршилац комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења мора да има минималну стручну
оспособљеност кадрова, и то:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стручна оспособљеност кадрова
високо образовање електротехничке струке
високо образовање - дипломирани инжењер информатике
високо образовање - дипломирани правник
високо образовање - дипломирани економиста
високо образовање - грађевинске струке
средње образовање у трогодишњем трајању (електромонтер
или електроинсталатер)
средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем
трајању и возачка дозвола c категорије
средње образовање у трогодишњем трајању (бравар)
основно образовање

Број извршилаца
0
0
0
0
0
1
1
0
2

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања послова
комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења подразумева се стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из
техничке или друштвене научне области (Ред. бр. 2, 3. и 4. из табеле овог члана).
Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања послова
комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења подразумева се стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из
техничке научне области, односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, односно на основним студијама у трајању до три године, из техничке научне области (Ред. бр. 1.
и 5. из табеле овог члана).
Члан 6.
Вршилац комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења мора да има минимални технички
капацитет, и то:
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Члан 7.
Послови јавног осветљења из члана 3. став 1, тач. 1., 2. и 4. ове одлуке обављају се на основу уговора
који се закључује између Општине Кањижа и вршиоца услуге у складу са Законом о комуналним делатностима,
Законом о јавном-приватном партнерству и прописима који регулишу јавне набавке.
Члан 8.
Послови јавног осветљења из члана 3. став 1. тачка 2. ове одлуке, односно послови редовног одржавања
објеката и инсталација јавног осветљења, односе се на редовну замену светлећих тела и других дотрајалих или
оштећених елемената, чишћење, бојење, антикорозивну заштиту и прање стубова и заштитних облога
светлећих тела и друге послове, радње и активности којима се обезбеђује исправно функционисање јавног
осветљења.
Под одржавањем објеката и инсталација јавног осветљења сматрају се и радови којима се врши замена
постојећих тела савременијим.
Послови јавног осветљења из става 1. овог члана, врше се у складу са уговором закљученим са
вршиоцем услуге одабраном у поступку јавне набавке спроведеном у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама, Закона о комуналним делатностима и осталим важећим прописима који регулишу ову област.
Члан 9.
Одржавање јавног осветљења врши се према годишњем програму.
Програм садржи преглед послова одржавања и укупне вредности програмских послова као и утрошак
електричне енергије и ближе уређење начина вршења услуге одржавања.
Мерење утрошка електричне енергије за јавно осветљење врши се путем мерних инструмената, а
обрачун на основу очитаног стања на овим инструментима.
У случајевима када мерни инструменти нису уграђени, обрачун утрошка електричне енергије за јавно
осветљење врши се према инсталисаној снази, времену горења и цени електричне енергије.
Члан 10.
Насељена места могу се декоративно осветљавати поводом државних и верских празника, културних и
спортских приредби и манифестација, на основу одлуке Општинског већа општине Кањижа.
Објекти и амбијенталне целине које имају историјски, културни, архитектонски, административни,
привредни или други значај могу се трајно декоративно осветљавати, на основу одлуке Општинског већа
општине Кањижа.
Општинско веће општине Кањижа доноси одлуку из става 1. и 2. овог члана на основу предлога
вршиоца комуналне делатности.
Вршилац комуналне делатности је дужан да инсталације и уређаје за декоративно осветљавање из става
1. овог члана уклони у року од 15 дана после празника, приредбе или манифестације.
Постављања декоративног осветљења из члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке на територији Општине
Кањижа, уређује се посебним уговором који Општина Кањижа закључује са извођачем - најповољнијим
понуђачем у поступку спроведеном у складу са важећим прописима који уређују јавне набавке.
Члан 11.
Под редовним снабдевањем електричном енергијом за јавно осветљење подразумева се редовна
испорука електричне енергије према прописима којима се уређује производња и продаја електричне енергије.
Редовно снабдевање електричном енергијом ради обезбеђивања јавног осветљења, регулише се
посебним уговором о испоруци електричне енергије који Општина Кањижа, у складу са законом, закључује са
регистрованим снабдевачем електричне енергије на тржишту у складу са Законом о јавним набавкама.
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Уговором из става 2. овог члана, ближе се уређује начин испоруке електричне енергије, рокови
плаћања, као и друга питања од значаја за функционисање јавног осветљења.
Обавезе вршиоца комуналне делатности
Члан 12.
Вршилац комуналне делатности дужан је да организује свој рад и пословање на начин којим се
обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен
законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу
рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним
прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који
служе за обављање комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације и
ефикасности рада.
Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају планираних прекида испоруке
Члан 13.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у средствима јавног информисања или на други погодан
начин обавести кориснике комуналних услуга о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању
тих услуга.
Обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних прекида испоруке
Члан 14.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних
услуга, односно обављању комуналних делатности, вршилац комуналне делатности дужан је да одмах о томе
обавести надлежни орган управе јединице локалне самоуправе и да истовремено предузме мере за отклањање
узрока поремећаја.
Уколико вршилац комуналне делатности то не учини у року који одреди јединица локалне самоуправе,
надлежни орган управе јединице локалне самоуправе има право да предузме мере за хитну заштиту комуналних
објеката и друге имовине која је угрожена на терет вршиоца комуналне делатности.
Члан 15.
У случају наступања непланираних, односно неочекиваних поремећаја или прекида у обављању
делатности јавног осветљења, вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди осветљење јавних
површина по следећем реду првенства:
1) јавно осветљење главних саобраћајница и објеката од посебног значаја;
2) јавно осветљење тргова;
3) јавно осветљење улица.
Члан 16.
Вршилац комуналне делатности дужан је да обезбеди корисницима услуга законом прописане услове
који омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга.
Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења могу континуирано у току
године достављати питања, примедбе и предлоге вршиоцу комуналне делатности преко интернет странице.
Вршилац комуналне делатности је дужан да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у
року од пет дана.
Члан 17
Корисници услуга обављања делатности одржавања јавног осветљења могу се континуирано у току
године изјашњавати о квалитету пружених услуга преко интернет странице општине Кањижа.
Орган Општинске управе надлежан за комуналне послове са достављеним изјашњењима поступиће на
начин прописан законом којим је регулисано обављање комуналних делатности.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Број: 15.

26.09.2019.

СТРАНА 479. OLDAL

2019. 09.26.

15. szám

Члан 18.
Средства за обављање и развој делатности јавног осветљења обезбеђују се из:
1) прихода буџета општине;
2) наменских средстава других нивоа власти;
3) других извора у складу са законом.
Члан 19
Средства за обављање и развој делатности, односно обављање послова из члана 2 став 1 ове одлуке,
обезбеђују се у буџету општине, као и из других извора у складу са законом, а на основу Програма zа следеће
намене:
1) трошкове накнаде према вршиоцу комуналне делатности;
2) одржавање, адаптацију, реконструкцију и изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног
осветљења;
3) трошкове осигурања објеката, уређаја и инсталација јавног осветљења;
4) трошкове декоративног осветљења (прибављање, монтирање, демонтирање, одржавање и
складиштење уређаја за декоративно осветљење и др.);
5) трошкове за снабдевање електричном енергијом, и
6) остале трошкове обављања делатности.
IV. НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада вршиоца комуналне делатности
врши организациона јединица Општинске управе надлежна за инспекцијске послове.
У поступку надзора, организациона јединица Општинске управе из претходног става овог члана има
право да непосредно изврши контролу обављања комуналне делатности, и то да ли се комунална делатност
обавља по условима и на начин који су одређени овом Одлуком, као и да о томе од вршиоца комуналне
делатности затражи писмену информацију.
Вршилац комуналне делатности је дужан да Скупштини општине Кањижа достави годишњи програм и
годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем.
У случају да се у поступку надзора утврди да вршилац комуналне делатности не обавља комуналну
делатност у складу са Законом и овом Одлуком, организациона јединица Општинске управе надлежно за
инспекцијске послове дужна је да о томе обавести Општинско веће општине Кањижа.
Члан 21.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунални инспектор у
складу са овлашћењима прописаним Законом о комуналним делатностима.
V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршаје:
- правно лице ако се неовлашћено прикључи на објекте и инсталације јавног осветљења;
- правно лице ако неовлашћено уклони и руши објекте и инсталације јавног осветљења;
- правно лице ако оштећује објекте јавног осветљења;
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог члана
и одговорно лице у правном лицу;
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршаје
из став 1. овог члана;
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршаје
из става 1. овог члана.
Члан 23.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршаје:
- правно лице ако прља објекте јавног осветљења, пише и црта, лепи плакате, објаве и сличне натписе
на објекте јавног осветљења;
- правно лице ако неовлашћено поставља средстава за оглашавање на објекте јавног осветљења без
решења организационе јединице Општинске управе надлежне за инспекцијске послове, издатог у складу са
прописима којима се регулише област оглашавања;
- правно лице ако причвршћује објекте, ствари и друге предмете на објекте јавног осветљења.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог члана
и одговорно лице у правном лицу.
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Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршаје
из став 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 3.000,00 динара казниће се физичко лице ако учини прекршаје
из став 1. овог члана.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
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: 02-333/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 6. и члана 98. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 40. став 1. тачка 53. и 151. Статута
општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) и члана 104. Пословника Скупштине
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној
26. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о оснивању Савета за међунационалне односе општине Кањижа, уређује се делокруг, састав,
избор чланова и начин рада Савета за међунационалне односе општине Кањижа (у даљем тексту: Савет).
Савет је самостално радно тело, које чине представници српског народа, мађарске и ромске националне
мањине, са пребивалиштем на територији општине Кањижа.
Члан 2.
Представнике у Савету могу имати припадници српског народа и националних мањина сагласно
одредбама закона који уређује јединице локалне самоуправе.
Члан 3.
Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Општини,
а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма; учествује у
утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање националне равноправности и
предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже изворе, обим и намену буџетских средстава
за остваривање националне равноправности.
Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у општини.
Члан 4.
Скупштина општине и извршни органи су дужни да предлоге свих одлука које се тичу националне
равноправности претходно доставе на мишљење Савету.
Надлежни орган Општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду доступни јавности,
најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења од стране Савета.
Уз предлоге одлука из става 1. овог члана Скупштини општине се доставља став или мишљење Савета
и доказ о начину обезбеђивања њихове доступности јавности.
Члан 5.
Рад Савета је јаван.
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Јавност рада обезбеђује се у складу са Статутом општине.
Члан 6.
Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине Кањижа и из других извора, у складу са
законом.
II ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА
Члан 7.
У циљу остваривања задатака ради којих је основан и који су утврђени у члану 3. ове одлуке, Савет
обавља следеће послове:
1. даје мишљења на предлоге одлука, прописа и других аката које доносе Скупштина општине и
извршни органи, а тичу се националне равноправности;
2. разматра питања остваривања националне равноправности на територији општине Кањижа, нарочито
у области службене употребе језика и писма, информисања, образовања и васпитања, запошљавања, културног
стваралаштва и других области у којима је важно обезбедити националну равноправност;
3. прати, разматра и предлаже мере за унапређивање колективних и индивидуалних права припадника
српског народа, мађарске и ромске националне мањине;
4. прати спровођење закона и других прописа којима се уређују питања у вези са употребом заставе,
грба и других симбола и националних обележја;
5. учествује у изради и реализацији општинских планова и пројеката којима се подстиче
равноправност, толеранција и мултикултуралност;
6. прати финансирање свих планова и пројеката који имају за циљ унапређивање националне
равноправности;
7. прати стање и предлаже надлежним општинским, покрајинским и републичким органима
предузимање мера у циљу спречавања свих облика дискриминације по националној основи;
8. подстиче рад и развој удружења грађана која су основана ради неговања културе, традиције и обичаја
српског народа, мађарске и ромске националне мањине;
9. обавља и друге послове у вези са остваривањем, заштитом и унапређивањем националне
равноправности у складу са законом и Статутом општине.
Уколико се Савет у року од 15 дана, од дана достављања, не изјасни о предлогу аката из тачке 1. овог
члана, сматра се да је дао позитивно мишљење.
Члан 8.
Савет о својим ставовима и предлозима обавештава Скупштину општине, која је дужна да се о њима
изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.
Скупштина општине и извршни органи Општине дужни су да предлоге свих одлука који се тичу
националне равноправности претходно доставе на мишљење Савету.
Надлежни орган општине дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду доступни јавности,
најкасније 30 дана од дана заузимања става или давања мишљења од стране Савета.
Пословником Скупштине општине ближе се уређује положај Савета у поступку доношења општинских
одлука и других правних аката.
Члан 9
Савет подноси Скупштини општине шестомесечни извештај о свом раду.
Савет подноси Скупштини општине годишњи извештај о стању у области националне равноправности,
међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији Општине.
Саставни део извештаја из става 1. овог члана су и предлози мера и одлука за остваривање и
унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини општине ако оцени да то захтевају нарочито
важни разлози или ако Скупштина општине тражи такав извештај од њега.
Члан 10.
У остваривању послова из своје надлежности утврђених чланом 7. ове одлуке, Савет остварује сарадњу
са свим субјектима који се баве питањима националне равноправности и остваривању колективних права
припадника појединих националних мањина које имају своје представнике у Савету и заштитом индивидуалних
права појединаца (националним саветима националних мањина, канцеларијом за инклузију Рома, заштитником
грађана, повереником за заштиту равноправности, саветима за међунационалне односе других општина и др.).
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Члан 11.
Савет има право да пред Уставним судом покрене поступак за оцену уставности и законитости одлуке
или другог општег акта Скупштине општине ако сматра да су њиме непосредно повређена права припадника
српског народа и националних мањина представљених у Савету и право да под истим условима пред Управним
судом покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине општине са Статутом.
III САСТАВ И ИЗБОР САВЕТА
Члан 12.
Скупштина општине бира чланове Савета међу истакнутим припадницима српског народа и
националних мањина.
Члан Савета не може бити одборник Скупштине општине.
Члан 13.
Савет има шест чланова.
У Савету по два представника имају припадници српског народа и националних мањина из члана 1.
став 2. ове Одлуке.
Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу национални савети националне
мањине, а чланове Савета који су припадници националних мањина који немају национални савет националне
мањине и чланове припаднике српског народа, предлаже радно тело Скупштине општине надлежно за
кадровска питања.
Начин предлагања и избора чланова Савета треба да обезбеди равномерну заступљеност припадника
српског народа и националних мањина, с тим да ни српски народ, нити једна национална мањина не може
имати већину чланова Савета.
Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата од броја који се бира.
Делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета уређују се одлуком Скупштине општине, која се
доноси већином гласова од укупног броја одборника.
Члан 14.
Мандат чланова Савета траје три године и тече од тренутка избора у Скупштини општине.
Скупштина општине може и пре истека мандата на који су именовани, разрешити члане члана Савета и
именовати новог путем појединачног кандидовања и именовања, по поступку прописаном овом одлуком за
именовање.
IV НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊЕ САВЕТА
Члан 15.
Савет ради у седницама.
Седнице Савета сазива председник Савета, а у случају његове спречености, заменик председника.
Седница Савета може се одржати ако је присутно више од половине од укупног броја чланова Савета.
На седници Савета води се записник.
Члан 16.
Савет доноси пословник о раду.
Пословником се ближе уређују питања у вези са сазивањем седница, припремом материјала,
доношењем аката из надлежности Савета, израдом и садржином записника, употребом печата, начином
обезбеђивања јавности рада и другим питањима од значаја за рад Савета.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета врши Општинска управа.
Члан 17.
Одлуке Савета доносе се консензусом чланова Савета.
У свом раду Савет доноси ставове, предлоге и мишљења.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Савета за међунационалне
односе општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2006, 4/2009 и 19/2012).
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Члан 19.
Акт о именовању самосталног радног тела из члана 1. ове Одлуке усагласиће се са одредбама ове
Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 20.
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: 02-340/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. t), члана 40. тачка 6.
Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019), у циљу реализације мера и
активности предвиђених Локалним антикорупцијским планом општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 18/2017) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОНТРОЛИ ПРИЈЕМА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОНАЦИЈА БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА
Члан 1.
Овом Oдлуком уређују се начин, поступак и контрола пријема и реализације донација буџета Општине
Кањижа, као наменског бесповратног прихода.
Овај Одлука се примењује на донације чији је прималац Општина Кањижа, без обзира на даваоца и
основ донације.
Члан 2.
Сви појмови употребљени у овој Одлуци у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род
лица на која се односе.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење:
1) донација, подразумева донацију, хуманитарну помоћ, поклон и друга бестеретна стицања који
представљају наменски бесповратни приход Општине Кањижа који се остварује на основу писаног уговора
између даваоца и примаоца донације.
2) давалац донације јесте физичко или правно лице које даје донацију Општини Кањижа.
3) прималац донације јесте општина.
4) корисник донације јесте орган, односно организација или установа која врши јавна овлашћења, чији
је оснивач Општина Кањижа, а којој је донација намењена.
Члан 4.
Предмет донације могу бити роба, услуге, новац, хартије од вредности, имовинска и друга права.
Предмет донације не могу бити дуван и дуванске прерађевине, алкохолна пића и путнички аутомобили.
Члан 5.
Давалац донације не може бити физичко или правно лице:
1) над чијим радом корисник донације врши контролу или надзор,
2) које представља повезано лице са јавним функционером Општине Кањижа, у смислу прописа којима
се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 6.
Донација се остварује уговором између даваоца донације и примаоца донације који мора бити сачињен
у писаној форми.
Вредност предмета донације мора бити процењивана и исказана у уговору о донацији.
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Вредност предмета донације обавезно се приказује кроз завршни рачун буџета Општине Кањижа за
годину у којој је донација дата.
Члан 7.
Лице које жели да учини донацију доставља Општинској управи општине Кањижа ( у даљем тексту:
Општинска управа) достави писани предлог за давање донације.
Општинска управа на основу предлога за давање донације процењује оправданост и исплативост
предложене донације у поступку и на начин утврђен одредбама ове Одлуке.
Члан 8.
Донација је оправдана ако њена намена, односно начин трошења и коришћења одговарају потребама
примаоца и корисника донације.
Члан 9.
Донација није исплатива уколико су процењени трошкови одржавања и коришћења у наредне три
године од пријема донације већи од њене вредности наведене у уговору о донацији.
Члан 10.
Начелник Општинске управе општине Кањижа (у даљем тексту: начелник), у року од пет дана од дана
достављања писаног предлога за давање донације из члана 7. ове одлуке, решењем образује Комисију за
процену оправданости и исплативости предложене донације (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има три члана, од којих је један председник.
Један члан Комисије одређује се из реда запослених на пословима буџета и финансија у Општинској
управи, док се друга два члана Комисије одређују у зависности од предмета и корисника донације.
Комисија доставља Општинском већу општине Кањижа образложену анализу оправданости и
исплативости предложене донације са мишљењем, у року од 8 дана од дана образовања.
Анализа оправданости и исплативости предложене донације из става 4. овог члана садржи процену
постојања потребе за предметом предложене донације и процену трошкова коришћења и одржавања предмета
предложене донације, укључујући и евентуалне прикривене трошкове.
Комисија у мишљењу из става 4. овог члана утврђује:
-да је предложена донација оправдана и исплатива,
-да предложена донација није оправдана,
-да предложена донација није исплатива,
-да предложена донација није нити оправдана, нити исплатива.
Члан 11.
Уколико утврди да предложена донација није оправдана или исплатива, односно да је подносилац
предлога за давање донације физичко или правно лице из члана 5. ове одлуке, Комисија је дужна да то
констатује у анализи оправданости и исплативости предложене донације и предложи одбијање донације уколико
утврди да постоје елементи сукоба интереса у односу између даваоца донације и корисника донације.
Члан 12.
О предлогу донације одлучује Општинско веће на основу образложене анализе оправданости и
исплативости предложене донације и мишљења Комисије.
Члан 13.
Ако Општинско веће донесе одлуку да прихвати донацију, давалац донације и председник општине
закључују уговор о донацији.
Ако Општинско веће одлучи да не прихвати донацију о тој одлуци обавештава лице које је дало
предлог донације.
Члан 14.
Уговор о донацији закључује се у писаној форми и истим се уређују права, обавезе и одговорности
даваоца и примаоца донације.
Уговор о донацији обавезно садржи податке о: уговорним странама, предмету и вредности донације,
намени донације, начину и року извршења донације, извештавању даваоца донације о реализацији донације,
условима за измену или раскид уговора о донацији и одредбе о решавању спорова.
Члан 15.
Донације у виду новца уплаћују се на рачун примаоца донације, са посебно дефинисаном наменом
донације.
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Члан 16.
Контролу наменског коришћења донације, у складу са уговором о донацији врши организациона
јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове буџета (у даљем тексту: организациона
јединица).
Организациона јединица је дужна да сачини извештај о реализацији донације, који доставља даваоцу
донације у року од 15 дана од дана када је предмет донације искоришћен.
Ако предмет донације захтева одржавање и/или набавку додатне робе или услуга за њено коришћење,
организациона јединица из става 1. овог члана је дужна да изради и достави Општинском већу извештај о
коришћењу донације, најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину.
Члан 17.
Општинска управа је дужна да формира Јединствену евиденцију о донацијама Општине Кањижа.
Начелник одређује лице задужено за вођење и ажурирање Јединствене евиденције из става 1. овог
члана.
Члан 18.
Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке обавезно садржи:
1) уговоре о донацији;
2) образложене анализе о оправданости и исплативости предложених донација;
3) писане предлоге за давање донације који су одбијени;
4) извештаје о реализацији донација.
Јединствена евиденција из члана 17. став 1. ове одлуке објављује се и редовно ажурира на званичној
интернет презентацији Општине Кањижа.
Члан 19.
На основу података из Јединствене евиденције из члана 17. став 1. ове одлуке, организациона јединица
из члана 16. ове одлуке је дужна да Скупштини општине и Општинском већу поднесе годишњи извештај о
регистрованим донацијама, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју и предмету предложених донација; броју и
предмету потписаних уговора о донацијама; њиховој реализацији; броју одбијених предлога за давање донација
и разлозима због којих су ови предлози одбијени.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Општинска управа ће формирати Јединствену евиденцију о донацијама у року од два месеца од дана
ступања на снагу ове одлуке.
У року из става 1. овог члана, начелник ће одредити лице задужено за вођење и ажурирање Јединствене
евиденције о донацијама.
Члан 21.
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: 02-339/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/2019), у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним антикорупцијским планом
општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2017) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
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ОДЛУКУ
О ПРИЈАВЉИВАЊУ И УПРАВЉАЊУ ПРИВАТНИМ ИНТЕРЕСИМА ЈАВНИХ ФУНКЦИОНЕРА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОПШТИХ АКАТА
Члан 1.
Овом Oдлуком ближе се уређује поступак пријављивања и управљања приватним интересима јавних
функционера Општине Кањижа, у поступку утврђивања предлога и доношења одлука и других општих аката из
надлежности Скупштине општине Кањижа.
Члан 2.
Јавни функционер, у смислу ове одлуке, јесте председник Општинског већа општине Кањижа (у даљем
тексту: Председник), члан Општинског већа општине Кањижа (у даљем тексту: члан већа) и одборник
Скупштине општине Кањижа (у даљем тексту: одборник).
Приватни интерес јавног функционера, у смислу ове одлуке, јесте било каква корист или погодност за
јавног функционера или за друго са њиме повезано лице у вези са предметом одлуке или другог општег акта у
чијем предлагању, односно доношењу учествује.
На одређивање круга повезаних лица, у смислу одредби ове одлуке, примењују се прописи којима се
уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 3.
Јавни функционер је дужан да пријави приватни интерес у вези са одлуком или другим општим актом у
чијем предлагању или доношењу учествује.
Члан 4.
Пријављивање и управљање приватним интересом одборника у поступку усвајања одлука и других
општих аката из надлежности Скупштине општине Кањижа, врши се на начин и по поступку уређеним
Пословником Скупштине општине.
Члан 5.
Председник, односно члан већа, дужан је да одмах по сазнању, а најкасније првог наредног радног
дана, пријави писаним путем органу надлежном за решавање сукоба интереса јавних функционера, у смислу
закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, Општинском већу општине
Кањижа (у даљем тексту: Општинско веће) и Комисији за спровођење Етичког кодекса општинских
функционера постојање приватног интереса у погледу предмета одлуке или другог општег акта чији предлог
утврђује Општинско веће.
Члан већа је дужан да о постојању приватног интереса из става 1. овог члана истог дана обавести
јавност путем средстава јавног информисања или на други примерен начин.
Члан 6.
Сматраће се да приватни интерес члана већа не постоји уколико се корист или погодност предвиђена
одлуком или другим општим актом чији се предлог утврђује односи на све грађане на територији Општине
Кањижа.
Члан 7.
Члан већа је дужан да се уздржи од било каквих активности у вези са доношењем одлуке или општег
акта из члана 3. ове одлуке од тренутка достављања пријаве до тренутка добијања обавештења од органа
надлежног за решавање сукоба интереса јавних функционера, у смислу закона којим се уређује спречавање
сукоба интереса при вршењу јавних функција.
Члан 8.
Комисија за спровођење Етичког кодекса општинских функционера даје савете и смернице у вези са
пријављивањем приватног интереса јавних функционера, води евиденцију о пријавама приватног интереса
јавних функционера и прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса јавних функционера.
Члан 9.
Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера садржи податке о датуму пријема
пријаве; предмету пријаве и обавештењу органа надлежног за решавање сукоба интереса јавних функционера,
које буде достављено Општинском већу, у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба интереса при
вршењу јавних функција.
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Евиденција о пријавама приватних интереса јавних функционера објављује се на интернет презентацији
Општине Кањижа.
Члан 10.
Комисија за спровођење Етичког кодекса општинских функционера извештава Скупштину о
пријављивању приватних интереса јавних функционера у поступку доношења општих аката.
Извештај из става 1. овог члана подноси се Скупштини најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
Извештај из става 1. овог члана садржи податке о броју и предмету пријава приватног интереса и
податке о праћењу извршавања обавезе пријављивања приватног интереса.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији Општине Кањижа.
Члан 11.
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: 02-338/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 19. став 1 тачка 3), члана 21. став 1. и 27. став 10 Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“,
бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 40. Тачка 40. Статута
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној
26. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
„КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 К.О. КАЊИЖА ПАРЦЕЛА БР. 559
I
ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, са
седиштем у Кањижи, Народни парк бр. 5, непокретност у јавној својини општине Кањижа, уписана у ЛН број
5814 КО Кањижа, парц. бр. 559, која се налази у Кањижи, на адреси Тиски виногради бр. 1, викенд кућа,
укупне површине од 75 m2..
II
Непокретност описана у тачки I ове одлуке даје се на коришћење Јавном предузећу за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа без накнаде, ради обављања комуналне делатности одржавање чистоће на јавним
површинама која подразумева: чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних
површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за
отпатке на јавним површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета
као комуналних објеката.
III
На основу ове одлуке Општина Кањижа ће са Јавним предузећем за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа закључити уговор о давању на коришћење непокретности из тачке I ове одлуке.
Овлашћује се председник општине да са Јавним предузећем за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
закључи уговор из претходног става ове тачке.
IV
Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа као корисник непокретности из тачке I ове
Одлуке има обавезу да непокретност користи у складу са њеном наменом, сагласно закону.
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V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.
Образложење
Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа поднело је захтев општини Кањижа као
оснивачу јавног предузећа за доношење одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини
општине Кањижа описане у тачки I ове одлуке.
Одредбама члана 19. став 1. тачка 3) Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), (у даљем тексту: Закон) прописано је да
су корисници ствари у јавној својини јавна предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и њихова зависна друштва, на основу уговора
закљученог на основу акта надлежног органа, а којим нису пренете у својину тог јавног предузећа, односно
друштва. Одредбама члана 21. истог Закона прописано је да јавно предузеће, друштво капитала чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, која
обављају делатност од општег интереса, користе непокретности које им
нису уложене у капитал, а на основу посебног закона, оснивачког акта или уговора закљученог са оснивачем.
Истим чланом прописано је да се непокретности могу користити без накнаде, уколико су неопходне за
обављање делатности ради које
је предузеће основано.
Одредбама члана 40. тачка 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
4/2019) утврђено је да скупштина општине 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.
Oдредбама члана 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 20/2016 и 23/2016)
утврђено је да поред осталих делатности Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа врши
комуналну делатност управљање одржавање чистоће на јавним површинама која подразумева: чишћење и
прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног
отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање
јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката. Одредбама члана 2.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) одржавање чистоће на
јавним површинама дефинише се као комунална делатност, а комуналне делатности су делатности од општег
интереса.
Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, које обавља и
комуналну делатност одржавање чистоће на јавним површинама, као делатност од општег интереса.
Непокретност из тачке I ове одлуке уписана је у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима
као јавна својина општине Кањижа. Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, као јавно
предузеће чији је оснивач општина Кањижа, сагласно одредбама члана 21. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) може користити
непокретности у јавној својини које му нису уложене у капитал, на основу посебног закона, оснивачког акта или
уговора закљученог са оснивачем, те је сагласно наведеном донета одлука као у диспозитиву.
Одлуком Скупштине општине Кањижа бр. 02-212/2017-I/Б од 28.6.2017. године Јавном предузећу за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа дата је на коришћење непокретност уписана у ЛН бр. 5814 КО Кањижа,
парц. бр. 558 – отворени базен на Тиси. Како Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа има
потребу да користи непокретност из тачке 1. ове Одлуке која је предмет давања на коришћење у циљу обављања
делатности из надлежности за које је јавно предузеће основано, целисходно је и неопходно да Скупштина
општине Кањижа донесе акт којим се предметна непокретност даје на коришћење вршиоцу комуналне
делатности. Осим наведеног, постоји потреба Јавног предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа да
предметну непокретност користи, те је неопходно да се путем доношења одлуке о давању на коришћење уреде
међусобни односи између оснивача и јавног предузећа. Доношењем ове одлуке се уређује и обавеза плаћања
пореза на имовину, јер је одредбама члана 12. тачка 11. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004,
61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014 - др. закон, 95/2018 и 99/2018
- одлука УС) прописано да су од обавезе плаћања пореза на имовину ослобођени корисници за објекте, односно
делове објеката који у складу са прописима непосредно служе за обављање комуналних делатности.

Број: 15.
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-337/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу чл. 22. ст. 7. и 11., чл. 25. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 40. тачка 40.) Статута општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) и члана 5. став 6. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
19/2012, 21/2012 – испр., 16/2013 и 9/2017) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра
2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА УПИСАНИМ У ЛН БР. 5814 К.О. КАЊИЖА
Члан 1.
ОДУЗИМА СЕ право коришћења на непокретностима у јавној својини Општине Кањижа уписаним у
ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, зграде бр. 1, 2, 3, 4 и 5, све уписане као помоћне зграде, које се налазе на катастарској
парцели бр. 2933, површине 02 ха 25 а 04 м², у Кањижи, на адреси ул. Нушићева од корисника ствари у јавној
својини Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа, са седиштем у Кањижи, ул. Народни
парк бр. 5. (мат. бр. 08411131), јер нису у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца
права коришћења на тој ствари.
Члан 2.
На основу ове одлуке извршиће се брисање уписаног носиоца права коришћења на непокретностима у
јавној својини из члана 1. ове Одлуке у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
О б р а з л о ж е њ е
Јавно предузеће за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа, са седиштем у Кањижи, ул. Народни
парк број 5, матични број 08411131 уписано је као носилац права коришћења на непокретностима у јавној
својини Општине Кањижа које се налазе у Кањижи, на адреси ул. Нушићева, и то на зградама бр. 1, 2, 3, 4 и 5,
све уписане као помоћне зграде, на катастарској парцели бр. 2933, површине 02 ха 25 а 04 м².
Доношење одлуке о одузимању права коришћења на предметним непокретностима које су јавна
својина Општине Кањижа од Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“ Кањижа је неопходно
ради усаглашавања стања у природи и у јавним књигама о непокретностима и правима на њима и изградње
спортско – туристичко – рекреативног комплекса.
Одредбама члана 22. став 7. и 11. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) прописано је да влада може одлучити да се
непокретност у својини Републике Србије на којој постоји право коришћења из члана 18. овог закона, која није
у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и
непокретност која се користи супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме
од носиоца права коришћења, с тим што се ове одредбе Закона сходно примењују и код одузимања
непокретности у својини аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а о одузимању одлучује
надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 5. став 6. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – испр., 16/2013 и 9/2017)
утврђено је да Скупштина општине може одлучити да се непокретност у својини општине на којој постоји
право коришћења, која није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права
коришћења на тој ствари, као и непокретност која се користи супротно закону, другом пропису или природи и
намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења.
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Одредбама члана 40. тачка 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019)
утврђено је да Скупштина општине, у складу са законом, одлучује о давању на коришћење и одузимању
коришћења непокретности у јавној својини јавном предузећу, друштву капитала који обавља делатност од
општег интереса, ако му та непокретност није унета у капитал и ако непокретност не користи на основу
посебног закона и основачког акта, друштву капитала које не обавља делатност од општег интереса, чији је
општина оснивач, које су неопходне за обављање делатности ради које је основано и другом носиоцу права
јавне својине.
Одредбама члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – испр., 16/2013 и 9/2017) прописано је да
одлуку о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине доноси орган
општине утврђен Статутом општине, те је сагласно наведеном донета одлука као о диспозитиву.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањиже
Број: 02-348/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. и 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), члана 13. Одлуке прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017) и члана 40. тачка 37. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. сeптембра 2019. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНИХ У ЛН БР. 8365 К.О.
ХОРГОШ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА О
СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК отуђења непокретности из јавне својине општине Кањижа,
објављивањем јавног огласа о спровођењу поступка за прикупљање писмених понуда, и то:
1. двособан стан, улаз бр. 1, 2. спрат, стан бр.7 који се састоји од две собе, кухиње, трпезарије,
купатила, оставе и терасе , у површини од 63,00 m² уписан у ЛН бр. 8365, к.о. Хоргош, која се налази на адреси
Кањишки пут бр. 2, у Хоргошу, који представља јавну својину општине Кањижа у 1/1 дела. а који се налази на
парц. бр. 1532/2 земљиште под зградом објектом од 4 а 41 m², земљиште уз зграду од 5 а, њива 3. класе од 50 m²
у укупној површини од 9 а 91 m², на којем општина има право заједничког коришћења;
2. двособан стан, улаз бр. 2, 2. спрат, стан бр. 8 који се састоји од две собе, кухиње, трпезарије,
купатила, оставе и терасе, у површини од 61,00 m² уписан у ЛН бр. 8365, к.о. Хоргош, која се налази на адреси
Кањишки пут бр. 2, у Хоргошу, који представља јавну својину општине Кањижа у 1/1 дела. а који се налази на
парц. бр. 1532/2 земљиште под зградом објектом од 4 а 41 m², земљиште уз зграду од 5 а, њива 3. класе од 50 m2
у укупној површини од 9 а 91 m², на којем општина има право заједничког коришћења.
2.
На основу ове одлуке објављује се јавни оглас о спровођењу поступка за прикупљање писмених
понуда за отуђење непокретности из тачке 1. ове одлуке у складу са чланом 19. Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018).
3.
Непокретности из тачке 1. отуђују се по тржишним условима, а почетна цена истих је утврђена актима
Министарства финансија, Пореске управе, Одељења за контролу издвојених активности Суботица бр. 236-46408-00180/2019 и 236-464-08-00181/2019 од дана 18.09. 2019. године и то:
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1. за некретнину - стан наведен у тачки 1. подтачка 1. у износу од 2.127.613, 95 динара,
2. за некретнину- стан наведен у тачки 1. подтачка 2. у износу од 2.060.070,65 динара.
4.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности из тачке 1. ове одлуке у
саставу:
1. Даниел Нађ Немеди - председник
2. Орос Каталин - члан
3. Атила Каса - члан.
Стручне, административно–техничке и друге послове за потребе Комисије, обавља Орос Каталин,
саветник у Општинској управи општине Кањижа.
Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из тачке 1. ове
Одлуке сагласно одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017)
- води записник
- по окончаном поступку отварања писмених понуда утврди предлог одлуке о отуђењу
непокретности понуђачу који је понудио најповољније услове и исту достави скупштини општине на
даљи поступак.
5.
Одлуку о отуђењу непокретности из тачке 1. ове одлуке најповољнијем понуђачу доноси Скупштина
општине Кањижа након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.
6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-349/2019
Дана: 26.9. 2019. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 73. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), члана 9. став 2. Уредбе
о адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 63/2017), члана 40. тачка 66. Статута општине Кањижа („Службени
лист општине Кањижа“, бр. 4/19), по прибављеном мишљењу Националног савета мађарске националне
мањине бр. МNT-V/Z/279/2019. од 28.8.2019. године и уз претходну сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу бр. 141-015-1/2019-03-34 од дана 24.
септембра 2019. године Скупштина општине Кањижа, на 31. седници одржаној дана 26. септембра 2019.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦA НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА
Члан 1.
У Одлуци о називима улица на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018)
у глави I тачка 16. мења се и гласи:
„16. улица Горње Приморје - улица почиње на кп 6366, између кп 6364 и кп 6368/1, пролази дуж кп
6256, кп 6255, малим делом кп 10328, пружа се дуж кп 10329 и завршава се између кп 5604 и кп 6025 у КО
Кањижа, у насељеним местима Кањижа и Зимонић.“
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Члан 2.
У глави I Одлуке брише се тачка 17. засеок Ловасок и тачка 22. засеок Велики пашњак.
Члан 3.
У Глави I Одлуке тачка 18. мења се и гласи:
„18. улица Приморје - улица почиње од кп 10305, између кп 10341 и кп 10342, пролази дуж кп 10305 и
завршава се на кп 9859/1 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа и Зимонић,“.
Члан 4.
У Глави I Одлуке тачка 23. мења се и гласи:
„23. засеок Капетански рит- засеок се налази на кп 6118 и делом на кп 6095 у КО Кањижа, у
насељеном месту Зимонић,“.
Члан 5.
У глави I Одлуке после тачке 23. додаје се тачка 23а која гласи:
„23а улица Личка - улица обухвата део кп 4985/1 у КО Кањижа, у насељеном месту Зимонић.“
Члан 6.
У Глави I Одлуке тачка 28. мења се и гласи:
„28. улица Дежеjа Костолањија - улица почиње од кп 16848, између кп 15714 и кп 16650/1, пролази
дуж кп 16848 и завршава се на кп16848, између 15795 и кп 15161 у КО Хоргош, у насељеним местима Хоргош и
Мале Пијаце,“.
Члан 7.
У глави I Одлуке после тачке 30. додају се тач. 30а, 30б, 30в, 30г, 30д, 30ђ и 30е које гласе:
„30а улица Ризничка - улица почиње између кп 16577/2 КО Хоргош и кп 327 КО Мале Пијаце, пружа се дуж кп
779 КО Мале Пијаце, пролази делом дуж кп 777 КО Мале Пијаце, дуж целе кп 780 КО Мале Пијаце, кп 16584
КО Хоргош и кп 16861 КО Хоргош и завршава се на кп 16861 КО Хоргош између кп 16848 КО Хоргош и 4991
КО Мале Пијаце у насељеним местима Хоргош и Мале Пијаце,
30б улица Мартоношки пут- улица почиње од кп 16860, између кп 15181 и кп 15732, пролази дуж кп 16860 и
завршава се на кп 16860, између 15479 и кп 15501 у КО Хоргош у насељеним местима Хоргош и Мале Пијаце,
30в улица Суботички пут – почиње између кп 2620 и кп 2193, пружа се дуж кп 2235, прелази преко кп 16740,
пружа се дуж кп 16775, и завршава између кп 2881 и кп 2904, све у КО Хоргош,
30г улица Змај Јовина – почиње између кп 2662 и кп 2693, пружа се дуж кп 2677 и завршава између кп 2676/2
и кп 2679, све у КО Хоргош,
30д улица Његошева – почиње између кп 8597 и кп 7113/4, пружа се дуж кп 16760 и завршава између кп 8404 и
кп 9014, све у КО Хоргош,
30ђ улица Теведе пут – почиње између кп 8624 и кп 8627, пружа се дуж кп 8691 и завршава између кп 8692 и
кп 8690, све у КО Хоргош,
30е улица Кањишки пут – почиње од раскрснице улица Велика и Барток Беле, између кп 970/1 и кп 1532/2,
пружа се дуж кп 16757/1 и завршава између кп 1731 и кп 7090, све у КО Хоргош
Члан 8.
У глави I Одлуке после тачке 46. додају се тач. 46а и 46б које гласе:
„46а улица Републиканска - улица почиње између кп 1833 и кп 5648, пружа се дуж кп 1932 и завршава
се између кп 1928 и кп 6691 у КО Мартонош, у насељеним местима Мартонош и Мали Песак,
46б улица Багремов пут - улица почиње од границе са насељеним местом Мале Пијаце, између кп 5382
и кп 5511, пружа се дуж кп 6846 и завршава се између кп 5442 и кп 5472 у КО Мартонош, у насељеним местима
Мартонош и Мали Песак,“.
Члан 9.
У Глави I Одлуке тачка 50. мења се и гласи:
„50. улица Дежеја Костолањија - улица почиње од кп 16848, између кп 15714 и кп 16650/1, пролази
дуж кп 16848 и завршава се на кп16848, између 15795 и кп 15161 у КО Хоргош, у насељеним местима Мале
Пијаце и Хоргош,“.
Члан 10.
У глави I Одлуке у тачки 58. мења се опис улице Хоргошки пут према следећем:
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„58. улица Хоргошки пут- улица почиње од кп 16848, између кп 15161 и кп 15801/1, пролази дуж кп
16848 и завршава се на кп 16848, између кп 15499 и кп 13221 у КО Хоргош, у насељеним местима Мале Пијаце
и Хоргош,“.
Члан 11.
У глави I Одлуке после тачке 61. додају се тачке 61а, 61б и 61в, које гласе:
„61а улица Молнаров шор - улица почиње од кп 16849, између кп 14736 и кп 15801/1, пролази дуж кп
16849 и завршава се на кп 16849, између кп 14442 и кп 14416 у КО Хоргош у насељеном месту Мале Пијаце,
61б улица Мартоношки пут - улица почиње од кп 16860, између кп 15181 и кп 15732, пролази дуж кп
16860 и завршава се на кп 16860, између 15479 и кп 15501 у КО Хоргош у насељеним местима Хоргош и Мале
Пијаце,
61в улица Ризничка - улица почиње између кп 16577/2 КО Хоргош и кп 327 КО Мале Пијаце, пружа се
дуж кп 779 КО Мале Пијаце, пролази делом дуж кп 777 КО Мале Пијаце, дуж целе кп 780 КО Мале Пијаце, кп
16584 КО Хоргош и кп 16861 КО Хоргош и завршава се на кп 16861 КО Хоргош између кп 16848 КО Хоргош и
4991 КО Мале Пијаце у насељеним местима Хоргош и Мале Пијаце,“.
Члан 12.
У Глави I Одлуке тачка 82. мења се и гласи:
„82. улица Партизански пут - улица почиње између кп 3125 и кп 3260, пружа се дуж кп 5012 и завршава се
између кп 3052/1 и кп 3199 у КО Трешњевац у насељеним местима Трешњевац и Тотово Село,“.
Члан 13.
У глави I Одлуке после тачке 89. додају се тачке 89a, 89б 89в које гласе:
„89a улица Ратарски пут - улица почиње између кп 3228 и кп 3226, пружа се дуж кп 5046 и завршава
између кп 3215/28 и кп 5006, све у КО Трешњевац у насељеном месту Трешњевац,
89б улица Доњи Вис - улица почиње између кп 3627 и кп 3628/1, пружа се дуж кп 5070 и завршава
између кп 4780 и кп 4858, све у КО Трешњевац у насељеном месту Трешњевац,
89в засеок Горњи јараш - засеок обухвата простор између кп 1508, кп 1529, кп 2051 и кп 2021, све у
КО Трешњевац у насељеном месту Трешњевац“.
Члан 14.
У Глави I Одлуке после тачке 91. додају се текст и тачке 91а, 91б и 91в који гласе:
„у насељеном месту Тотово Село:
91а улица Партизански пут - улица почиње између кп 4018/1 и кп 3894, пружа се дуж кп 5008 и
завршава се између кп 3956/1 и кп 3952/3 у КО Трешњевац у насељеним местима Тотово Село и Трешњевац,
91б улица Јожефа Тота - улица Јожефа Тота се продужава дуж кп 5054 до кп 4221 у КО Трешњевац у
насељеном месту Тотово Село,
91в улица Месарошев пут - улица почиње између кп 4066 КО Ором и кп 4341 КО Трешњевац, пружа
се дуж дела кп 5054 КО Трешњевац и завршава између кп 4085 КО Ором и кп 4361 КО Трешњевац,“.
Члан 15.
Општинска управа општине Кањижа дужна је да у складу са законом којим се уређује упис у катастар
непокретности, достваља ову Одлуку Служби за катастар непокретности у Кањижи.
Члан 16.
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: 02-300/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени
гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 - одлука УС и 95/2018), одредаба Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине војводине
и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017,
14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019 и 42/2019) и члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26.
септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У
СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ОПШТИНУ KАЊИЖА У 2017. ГОДИНИ
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину
Кањижа у 2017. години („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 13/2017) тачка 1. мења се и гласи:
„1. Овом одлуком у складу са законом, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе општине Кањижа утврђује се максималан број запослених на неодређено време по
организационим облицима за 2017. годину, и то:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Назив организационог облика

Максималан број

Општинска управа
Главни урбаниста
Општинско правобранилаштво
Регионални креативни атеље Кањижа
Библиотека „Јожеф Атила“
Образовно-културна установа „CNESA“
Регионални центар за проф. развој запослених у образовању
Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа
Предшколска установа „Наши бисери“
Информациони центар за развој Потиског региона
„Кањижа-Туризам“ д.о.о. Кањижа
ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
Месна заједница Мале Пијаце
Месна заједница Хоргош
Месна заједница Мартонош
Месна заједница Кањижа
Месна заједница Велебит
Месна заједница Адорјан
Месна заједница Трешњевац
Месна заједница Тотово Село
Месна заједница Ором
УКУПНО

74
1
1
1
11
16
3
6
75
5
8
43
1
1
1
1
1
1
1
2
1
254

2. 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: 02-342/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 7. и 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 5 став 3. и 6. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
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РС“, бр. 15/2016) и члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Члан 1.
У члану 13. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Кањижа“, бр 2/2017 - пречишћен текст)
став 2 мења се и гласи:
„Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
01.25 гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа
01.30 гајење садног материјала
01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада
02.10 гајење шума и остале шумарске делатности
02.20 сеча дрвећа
37.00 уклањање отпадних вода
38.21 третман и одлагање отпада који није опасан
38.22 третман и одлагање опасног отпада
39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
41.1 разрада грађевинских пројеката
42.11 изградња путева и аутопутева
43.1 рушење и припремање градилишта
43.2 инсталациони радови у грађевинарству
43.3 завршни грађевинско-занатски радови
45.20 одржавање и поправка моторних возила
46.22 трговина на велико цвећем и садницама
46.47 трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење
46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.90 неспецијализована трговина на велико
47.59 трговина на мало намештајем и опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у
специјализованим продавницама
47.99 остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
49.41 друмски превоз терета
49.41 друмски превоз терета
50.10 поморски и приобални превоз путника
50.20 поморски и приобални превоз терета
50.30 превоз путника унутрашњим пловним путевима
50.40 превоз терета унутрашњим пловним путевима
52.21 услужне делатности у копненом саобраћају
52.22 услужне делатности у воденом саобраћају
52.24 манипулација теретом
52.29 остале пратеће делатности у сабораћају
55.30 делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
56.10 делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
56.21 кетеринг
56.29 остале услуге припремања и послуживања хране
56.30 услуге припремања и послуживања пића
68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање
70.2 менаџерски консултантски послови
71 архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе
81.1 услуге одржавања објеката
81.10 услуге одржавања објеката
81.21 услуге редовног чишћења зграда
81.22 услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 услуге осталог чишћења
81.3 услуге уређења и одржавања околине.

Број: 15.

26.09.2019.
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81.30 услуге уређења и одржавања околине
93.21 делатност забавних и тематских паркова
93.29 остале забавне и рекреативне делатности
95.21 поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме
96.03 погребне и сродне делатности
96.09 остале непоменуте личне услужне делатности“.
Члан 2.
У члану 50. став 1. тачка 2) бришу се речи: „из научне области грађевинарства“.
Члан 3.
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: 02-336/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“
Кањижа на седници одржаној 12. септембра 2019. године.

II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-323/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2019), а у
вези са чланом 247. и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) Скупштина општине
Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА АНЕКС БР. 1. КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА

Број: 15.

26.09.2019.
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс бр. 1. Колективног уговора Јавног предузећа за комуналне услуге
„Комуналац“ Кањижа.

II
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа, да у име општине Кањижа, као
оснивача Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа потпише Анекс бр. 1. Колективног
уговора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.

III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-317/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 68. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа”, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 26. септембра 2019. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину
који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 19. јула 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-298/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА, СЕНТА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Број: 15.
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I
Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива Сента за 2020. годину, који је усвојио Управни
одбор Историјског архива Сента, на седници одржаној 11. јула 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-297/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 11. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
КАЊИЖА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

I
Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 2018/2019.
години, који је усвојио Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 11. септембра
2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-321/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 11. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019), а у вези са
чланом 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018- др.
закони и 10/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛА КАЊИЖА
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2019/2020.
годину, који је донео Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 11. септембра 2019.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 15.

26.09.2019.
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 11. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ
БИСЕРИ“ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2018/2019.
годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 13.
септембра 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-327/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 11. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019), а у вези са
чланом 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закони и 10/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАШИ
БИСЕРИ“ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2019/2020.
годину, који је донео Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 13. септембра
2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-328/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

Број: 15.

26.09.2019.
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На основу чланова 30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010,
101/2017, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019), чл. 2. и 3. Правилника о критеријумима за
утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Сл. гласник РС“, бр.
44/2011), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ, ОДНОСНО МАЊЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ
ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „НАШИ БИСЕРИ“ КАЊИЖА
I
У Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа у радној 2019/2020. години, формирају се васпитне
групе са већим бројем деце, и то:
Редни
број
1.

„Маслачак“, Кањижа

2.

„Маслачак“, Кањижа

3.

„Сунчица“, Кањижа

Од 3 до 4 године (на мађарском
језику)
Од 3 до 4 године (на мађарском
језику)
Од 2 до 3 године (јаслице)

4.

„Сунчица“, Кањижа

5.

„Сунчица“, Кањижа

Назив и место објекта

Број деце по
Закону
20

Број уписане
деце
23

20

23

16

17

Од 2 до 3 године (јаслице)

16

17

Од 1 до 2 године (јаслице)

12

13

Васпитна група

У Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа у радној 2019/2020. години, формирају се васпитне групе са
мањим бројем деце, и тo:
Редни
број

1.

2.

Назив и место објекта

„Наши бисери“, Кањижа

„Маслачак“, Кањижа

Од 3 до 4 године (на мађарском
језику)
Од 3 до 4 године (на мађарском
језику)

20

Број
уписане
деце
17

20

18

Од 3 до 4 године (на српском
језику)

20

12

Од 4 године до 5,5 година (на
српском језику)

24

16

Од 4 године до 5,5 година (на
мађарском језику)

24

20

Припремни предшколски програм
(на српском језику)
Од 4 године до 5,5 година (на
мађарском језику)
Од 4 године до 5,5 година (на
мађарском језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)

26

12

24

22

24

13

26

19

26

15

26

21

Васпитна група

Број деце
по Закону

Број: 15.

3.

4.

5.

6.

26.09.2019.

„Бела рада“, Мале Пијаце

„Сунцокрет“, Хоргош

„Бамби“, Велебит

„Звездица“, Адорјан

7.

„Футринка“, Трешњевац

8.

„Кутак“, Тотово Село

9.

„Лилипут“, Ором
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Од 4 године до 5,5 година (на
мађарском језику)

24

19

Од 3 до 4 године (на мађарском
језику)
Од 3 до 4 године (на мађарском
језику)
Од 4 године до 5,5 година (на
мађарском језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
Од 3 године до поласка у школу –
мешовита група (на српском
језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
Од 4 године до 5,5 година (на
мађарском језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
Од 4 године до 5,5 година (на
мађарском језику)
Од 3 године до поласка у школу –
мешовита група (на мађарском
језику)
Припремни предшколски програм
(на мађарском језику)
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Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-329/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018 и 31/2019), члана 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), а у вези
са чланом 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА
ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – јун 2019.
године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-341/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

У складу са чланом 121. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017,
10/2019 и 27/2018 - др. Закони и 10/2019) и на основу члана 3. став 4. Правилника о општинском савету
родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/18) и члана 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/19) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ
I
ИМЕНУЈУ СЕ чланови и заменици чланова у Локални савет родитеља општине Кањижа за радну
2019/2020. годину према следећем:
1. Силвиа Кришка из Кањиже за члана,
Агнеш Гуљаш из Кањиже за заменика члана,
као представници Предшколске установе „Наши бисери“ Кањижа,
2. Берталан Чанади из Кањиже за члана,
Рудолф Шереш из Кањиже за заменика члана,
Као представници Основне Школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа,
3. Бетина Кермеци из Орома за члана,
Рената Терењи из Тотовог Села за заменика члана,
као представници Основне Школе „Арањ Јанош“ Трешњевац,
4. Роберт Шорш из Хоргоша за члана,
Нандор Папди из Бачког Винограда за заменика члана,
као представници Основне Школе „Карас Каролина“ Хоргош,
5. Симонета Нађ Крачун из Кањиже за члана,
Емануела Шереш из Кањиже за заменика члана,
као представници Основне музичке школе Кањижа,
6. Роберт Варга из Сенте за члана,
Ева Балинт из Кањиже за заменика члана,
као представници Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа.
II
Задатак Локалног савета родитеља је да:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања,
васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања,
васпитања и безбедности деце;
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3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и
васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених
и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове
надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог
образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне
заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
III
Локални савет о свом раду сачињава полугодишњи извештај и доставља га установaма за које је тај
Општински савет именован и скупштини општине.
IV
Именованим члановима и заменицима чланова мандат у Локалном савету родитеља престаје крајем
радне 2019/2020. године.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-319/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 116. став 13. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНОТЕХНИЧКОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“ КАЊИЖА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског
центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа пре истека мандата, и то:
представници родитеља
1. Регина Поша из Кањиже и
2. Ева Добо Сабадош из Кањиже.
II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра
„Беседеш Јожеф“, Кањижа, и то:
1.
2.

Викторија Селеш из Трешњевца, ул. 29. новембра бр. 26 и
Чаба Газдаг из Хоргоша, ул. Калвариа бр. 6.
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III
Изборни период новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата чланова Школског
одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа именованог Решењем
Скупштине општине Кањижа бр. 02-441/2016-I/Б од 3. новембра 2016. године.
IV
Ово решењe објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-413/2017-I/Б од 28. децембра 2017. године Регина Поша
из Кањиже и Ева Добо Сабадош из Кањиже именоване су за члана Школског одбора Пољопривредно-техничког
средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа, као представници родитеља у органу управљања.
На лични захтев Регине Поша из Кањиже Савет родитеља Пољопривредно-техничког средњошколског
центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа предлаже да јој престаје чланство у Школском одбору. Дете Еве Добо
Сабадош из Кањиже матурирало је у школској 2018/2019 години и није више ученик Пољопривреднотехничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа.
Сагласно одредбама члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019) Пољопривредно-технички средњошколски
центар „Беседеш Јожеф“ Кањижа, као овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење Регине Поша и
Еве Добо Сабадош, представнике родитеља у органу управљања школе и предлог за именовање Викторије
Селеш из Трешњевца и Чабе Газдага из Хоргоша за предсатвнике родитеља у органу управљања школе.
Одредбама члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019 ) прописано је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања
установе, ако се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.
Одредбама члана 116. тачка 13. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019) прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси решење о именовању органа управљања, те је Скупштина општине Кањижа донела 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 року од 30 дана од
дана достављања решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-326/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 116. став 13. и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 26. септембра 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАС
КАРОЛИНА“ ХОРГОШ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Школског одбора Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош пре
истека мандата, и то:
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представник родитеља
Ото Молнар из Хоргоша
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора, Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош и то:

-

Габор Фујкин из Хоргоша, ул. Липова бр. 6.

III
Изборни период новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата чланова Школског
одбора Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош именованог Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02445/2016-I/Б од 3. новембра 2016. године.
IV
Ово решењe објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-445/2016-I/Б од 3. новембра 2016. године Ото Молнар из
Хоргоша именован је за члана Школског одбора Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош као представник
родитеља у органу управљања.
Дете Отоа Молнара из Хоргоша није више ученик Основне школе „Карас Каролина“ Хоргош.
Сагласно одредбама члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019) Основна школа „Карас Каролина“ Хоргош
као овлашћени предлагач доставио је предлог за разрешење Отоа Молнара, представника родитеља у органу
управљања школе и предлог за именовање Габора Фујкина из Хоргоша за предсатвника родитеља у органу
управљања школе.
Одредбама члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019 ) прописано је да ће скупштина јединице локалне
самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника или орган управљања
установе, ако се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног
предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган управљања.
Одредбама члана 116. тачка 13. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019) прописано је да скупштина јединице локалне
самоуправе доноси решење о именовању органа управљања, те је Скупштина општине Кањижа донела 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 року од 30 дана од
дана достављања решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-332/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 8. и члана 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 63. став 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 40. тачка 10. и члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 4/19) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 26. септембра 2019.
године, донела је
ЗАКЉУЧАК
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I
УСВАЈА СЕ Извештај Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих
активности из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар–30. јун
2019. године (у даљем тексту: Извештај).
II
Извештај је саставни део овог закључка.
III
Овај Закључак и извештај из тачке II објављује у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-347/2019-I
Дана: 26.9.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. ЈУН 2019.
ГОДИНЕ
ОПШТИ ДЕО
Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) прописано је да
јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечне извештаје о
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне
покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана истека тромесечја.
У члану 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018), ко и у члану 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 4/2019) утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа
Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и привредног
друштва POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ која обављају комуналне
делатности на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама
63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) доставило је Општинском већу општине
Кањижа Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март
2019. године у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно
привредног друштва. На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа сачинило је
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар –
30. јун 2019. године.
I ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА
I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
Седиште: Народни парк бр.5, 24420 Кањижа
Претежна делатност: 8130
Матични број: 08411131
ПИБ: 100870764
Надлежно министарство: Министарство привреде
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Делатности јавног предузећа су: Јавно предузеће „Комуналац“ је основано и послује ради обезбеђивања
трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а
посебно за:
Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других
површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење
посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта,
плажа и тоалета
Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних
површина и приобаља;
Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама,
одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица,
одржавање система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници)
Урављање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним
просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и
крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз
посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума;
Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и
уређаја;
Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у
прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене
животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева
животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског
порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.
Годишњи програм пословања:
Годишњи Програм пословања за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине општине Кањижа
Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-392/2018-И/Б дана 27.12.2018. године.
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
1. БИЛАНС УСПЕХА
Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 2,890,000 динара,
а реализација за други квартал износи 2,710.000 динара, тако да остварење износи 94%. Ови приходи
подразумевају продају погребне опреме.
Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од
28,600.000 динара, а реализација за други квартал износи 95% од плана, односно 27,073.000 динара. Ови
приходи су остварени
од погребних, баштованских, услуга одржавања вертикалне сигнализације,
зоохигијенских, димничарских, машинских услуга и грађевинских и инжењерских услуга. Предузеће врши и
услугу одржавања зелених површина и чишћење јавних површина на граничном прелазу.
Група 65 - други пословни приходи, планирани су у вредности од 2,070.000 динара, а реализација за други
квартал износи 2,183.000 динара односно 105% од плана. Ови приходи су остварени од закупа пијачних места
која се врши на годишњем нивоу и уговори се закључују у марту месецу на годину дана.
Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне
опреме утрошити 1,700.000 динара, а реализација за други квартал износи 1,516.000 динара, односно
процентуално 89%.
Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 2,830.000 динара, а реализација за други
квартал износи 84% од плана, а вредносно износи 2,372.000 динара.
Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност за други квартал износи 2,650.000 динара,
реализација за период је у износу од 83% од плана, односно износи 2,206.000 динара.
Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност за други квартал износи
19,772.000 динара, реализована вредност за период износи 19,640.000 динара, односно 100% у односу на план.
Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у другом кварталу износи 1,415.000
динара, а реализација износи 1,462.000 динара, односно 103% од плана, ови трошкови се односе на текуће
одржавање опреме и грађевинских објеката.
Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 1,560.000 динара а реализација износи 1,560.000
динара, односно 100% у односу на план.

Број: 15.

26.09.2019.

СТРАНА 508. OLDAL

2019. 09.26.

15. szám

Група 55- нематеријални трошкови, планиране вредности износе 1,740.000 динара, а реализација за други
квартал износи 1,481.000 динара, односно 85% од плана. Ова група обухвата премије осигурања, извршене
годишње регистрације возила и годишње премије осигурања од одговорности.
Предузеће је у периоду од 01.01.2019- 30.06.2019 исказало пословни добитак у износу од 1,942.000
динара, а као нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,651.000 динара.
2. БИЛАНС СТАЊА
Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период до 30.06.2019.
године, међутим неке билансне позиције тешко је планирати и предвидети с обзиром да су промењивог
карактера и често се одступају. У билансу стања код важнијих позиција су следећа стања: Предузеће је
планирало да ће на позицији АОП 051 имати потраживања у износу од 13,030.000 динара а остварени износ је
10,651.000 динара и тако реализација у односу на план износи 82%. У билансу стања позиција Добављачи
АОП 456 планирано је у износу од 2,457.000, а реализација 2,252.000 динара, односно 92% у односу на план.
Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Код извештаја о токовима готовине који се односи на план за други квартал нема великих одступања.
Свега прилив готовине износи 34,513.000 динара и износи 99% у односу на план, а одлив готовине 34,824.000
динара и износи 99% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског периода је остварен у износу од
87% у односу на план.
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Трошкови запослених обухватају зараде, накнаду члановима надзорног одбора, накнаду по уговору о
привременим и повременим пословима, превоз запослених на посао и са посла, и исплату солидарне помоћи.
Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 23
лица, пошто два запослених су отишли у пензију дана 31.12.2018. године. Троје запослених користи право на
неплаћено одсуство.
Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног
одбора, код исплате путног трошка, накнада трошкова на службеном путу. Kод исплата које су планиране за
раднике на привременим и повременим пословима одступање се односи на радника који је на трајном
боловању, и уместо њега смо морали да ангажујемо једног радника, што није било предвиђено на крају
претходне године за ове сврхе.
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Програмом пословања су предвиђени 36 запослених на неодређено време али тренутно то износи 23
лица и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос.
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
Предузеће има ценовнике који су усвојени на седници Скупштине општине Кањижа дана 31.01.2019.
године. Ценовници се односе на одржавање чистоће на површинама јавне намене, на цена радова на одржавању
путног појаса на територији општине Кањижа и на одржавање јавних зелених површина општине Кањижа.
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Предузеће не прима субвенције од стране локалне самоуправе, ни од стране државе. Сви приходи који
се остварују су из комерцијалних трансакција.
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију који
према годишњем плану износе 200.000,00 динара а закључно са 30.06.2019. године предузеће је потрошило
79,890 динара. Реализација која се односи на трошкове репрезентације је 100% у односу на план. За спортске
активности је предвиђена донација у износу од 50.000,00 динара, који је распоређен у првом кварталу.
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Предузеће у другом кварталу је извршио набавку лаког теретног возила у износу од 1,792,000 динара
без ПДВ. Такође је започета изградња гробнице, која је још у току.
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Предузеће на почетку 2019. године конкурисао за организовање спровођења јавног рада због
повећаног обима посла у летњем периоду и због недостатка радне снаге у услужно-производном сектору.
Предузеће се определило за могућност ангажовања незапослених лица преко јавних конкурса за организовање
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спровођења јавних радова који расписује Национална служба за запошљавање. Након успешног конкурисана
добила је 11 особе, која су засновала радни однос у трајању од четири месеци.

II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ
I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ
Седиште: Хоргош, Железничка 22
Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 08025355
ПИБ: 100870764
Надлежно министарство: Министарство привреде
Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области
управљања отпадом, изградња цевовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши: специјалне
радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др.,
зимско одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, пропуста,
банкина и одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних
путева, производњу бетонских елемената, израду пројектне документације и студија стратешких планова за
изградњу водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.
Годишњи програм пословања:
На Програм пословања за 2019. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02391/2018-I/Б од 27.12.2018. године.
Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној дана 30.05.2019. године донела Решење о давању
сагласности на Прву измену Програма пословања POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO
HORGOŠ за 2019. годину. Прва измена Програма пословања за 2019. годину бр 517-0008/18 је усвојена од
стране Надзорног одбора привредног друштва дана 16.05.2019. године.
II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
1. БИЛАНС УСПЕХА
Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду, а у складу са
планираним подацима из Програма пословања за 2019. годину.
Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2019-30.06.2019.
године планирани су у вредности од 109.358.000 динара, а реализација за период 01.01.2019-30.06.2019.године
је 71.868.000 динара, односно реализовани су у висини свега 66 % од планираних.
Ови приходи су остварени од хидрограђевинских послова (42%) и од водоснабдевања (58%). Планиране
пословне приходе Сектора Хидроградња нисмо реализовали због лоших временских услова за послове
хидроградње – јануар и фебруар је сваке године такав период да се не може градити, али ове године је и март
био веома хладан, повремено са снегом, али и поред тога је рађено на уговореним пословима у кратким
повољним временским интервалима. У другом кварталу су извршени уговорени послови у Сенти, Апатину и
Новом Кнежевцу, испомагали на потребним пословима за Сектор Водоканал, али то није дало довољну
финансијску добит која је планирана за овај квартал, а на тржишту није био ни један конкурс јавне набавке
радова који је завршен и додељен уговор.
Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 19.155.000 динара, а реализација за период
01.01.2019-30.06.2019. године износи 65 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 12.533.000
динара, разумљиво из разлога што се нису реализовали послови хидроградње у планираном обиму.
Група 513 – трошкови горива и енергије, планирана вредност за период 01.01.2019-30.06.2019. године износи
12.668.000 динара, реализација за извештајни период је у износу од 73 % од плана, односно износи 9.295.000
динара. Планирани трошкови горива нису реализовани јер планирани радови нису остварени, па с тим у вези
није било ни поменутих трошкова.
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Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.201930.06.2019. године је 47.365.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 40.230.000
динара, односно 85% од плана.
Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2019-30.06.2019.
године износи 14.510.000 динара, а реализација износи 9.290.000 динара, односно 64 % од плана. Нису
остварени планирани трошкови јер се није било потребе за подизвођачима.
Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2019-30.06.2019.године износи
7.600.000 динара, а реализација вредности за период износи 7.221.000 динара, односно 95%.
Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 7.919.000 динара, а реализација за период
01.01.2019-30.06.2019. године је 4.325.000 динара односно 55 %.
Група 662 – приходи од камата; Планирана вредност за период 01.01.2019-30.06.2019. године износи 350.000
динара, а реализација је 342.000 динара, односно 98 %.
Група 67 и 68 – Остали приходи се односе на приходе од продаје материјала (11.400 динара), добици од
продаје опреме (655.106 динара) и осталих непоменутих прихода (561.214 динара). Ови приходи су за период
01.01.2019-30.06.2019. године били планирани у вредности од 750.000 динара, а реализација за извештајни
период износи 1.228.000 динара, односно 164% . Повећање се односи на приходе од наплаћене штете (466.299
динара),
Група 57 и 58 – Остали расходи – планирана вредност износи 185.000 динара, а реализација за период
01.01.2019-30.06.2019. .године је 34.000 динара, односно 18 % . Остали расходи се односе на остали непословни
расходи.
Привредно друштво је у периоду од 01.01.2019-30.06.2019.године исказало губитак у износу од 9.722.000
динара. Одступање планираних и реализованих вредности је настало због недовољне реализације послова у
Хидроградњи који би донели очекиване приходе, као и због великих губитака воде на водоводној мрежи.
Током године у појединим периодима као тренутни пресек биланса успеха смењују се губитак и добитак,
посебно јер се почетком године у зимском периоду оствари губитак који касније током године на основу
реализације уговора пређе у добитак.
2. БИЛАНС СТАЊА
Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава Предузећа.
Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2019-30.06.2019.
године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и предвидети,
јер на почетку године нису скопњени уговори за пословање за целу годину.
Актива
Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине.
Укупна актива износи 356.106.000 динара, тако да је реализација 89 % у односу на план. У укупној активи
стална имовина учествује са 69% (247.060.000 динара) , а обртна имовина са 31% (109.046.000 динара).
Група 24 - Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине за
169 %.
Група 204 -Купци у земљи – планирана вредност је била 78.000.000 динара, а реализација за период 01.01.2019.30.06.2019. године је 21.615.000 динара, односно 28 %. Ова позиција одступа од планираног износа због
нереализованог обима радова.
Пасива
Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза.
Укупна пасива износи 356.106.000 динара, односно реализација је 89 % у односу на план. У укупној пасиви
капитал учествује са 94 % (335.297.000 динара) , а дугорочне и краткорочне обавезе са 6 % ( 20.809.000
динара).
Група 416 – Обавезе по основу финансијског лизинга – планирана вредност је била 3.561.000 динара а
реализација за период 01.01.2019.- 30.06.2019. године је 1.879.000 динара, односно 53%, због тога што нисмо
реализовали планирана средства за лизинг.
Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за период од 01.01.201930.06.2019. годину.
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у
одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу
односно одливу новца, анализирају се:
- токови готовине из пословних активност;
- токови готовине из инвестиционих активности и
- токови готовине из финансијских активност.

Број: 15.

СТРАНА 511. OLDAL

26.09.2019.

2019. 09.26.

15. szám

Нето одлив готовине из пословне активности износи 9.488.000 динара.
Нето прилив готовине из активности инвестирања износи 7.125.000 динара.
Нето одлив готовине из активности финансирања износи 827.000 динара.
Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-јун 2019. године констатује се нето одлив
готовине у висини од 3.187.000 динара. Када се за нето одлив увећа стање готовине на почетку обрачунског
периода на дан 31.12.2018. године које је у висини од 14.986.000 динара, и одбије се негативне курсне разлике
по основу прерачуна готовине добија се износ од 11.795.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а
0068 „Готовински еквиваленти и готовине“.
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, накнада и
осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у нето и бруто
износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 87%. Трошкови накнада и осталих личних расхода су
такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног друштва у
оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза запослених на
посао и са посла исплаћивани у износу од 77 % од планираног износа, дневнице за службено путовање и
накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за посматрани
период 2019. године за 56 %.
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
У периоду од 01.01.2019-30.06.2019. године дошло је до промене броја запослених, и то:
- отказ уговора о раду предао један запослени, који је био ангажован на неодређено време,
- једном запосленом раднику на одређено време истекао је Уговор о раду
- примљена је један запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у хидроградњи
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-360/2018-I/Б од
дана 29.11.2018. године, привредно друштво је од 01.01.2019. године почело да примењује нови ценовник, и то
тако што су се цене воде, канализација и фиксне накнаде за домаћинства и за установе увећали за 10%, за
привреду увећали за 5% и за месечну фиксну накнаду (таксу на водомер) повећање за 10%.
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се остварују
су из комерцијалних трансакција.
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Привредно друштво у програму има предвиђено 150.000 динара за рекламу и пропаганду за 2019. годину, за
период 01.01.2019. до 30.06.2019. године планирано 150.000 динара, а реализација је била 59.244 динара ,
односно 39%.
За репрезентацију је предвиђено 1.195.000 динара за 2019. годину, за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.
године је планирано 597.500 динара, а реализација је била 258.093 динара, односно 43 %.
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Привредно друштво је до 30.06.2019. године имало инвестицију у износу од 10.378.000 динара у опрему за
информатику, програм за даљинско очитавање водомера и опрема за испирање канализације као што је и
планирано.
III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног друштва
POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOŠ, за извештајни период од 01.01.2019. године до
30.06.2019. године закључује се да је привредно друштво пословало у губитку у износу од 9.722.000 динара.
Анализирајући овај период појединачно по месецима пословања губитак је настао у другом кварталу услед
недовољних уговора за сектор хидроградње при чему су запослени радили на пословима који не доносе
финансијску добит (или веома малу добит): на законској замени водомера, кошењу зелених површина
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изворишта и осталих објеката, на великим поправкама ограда и капија на извориштима питке воде које
представљају прву зону заштите изворишта и на одржавању атмосферске канализације. У овом периоду био је
само један конкурс за изградњу водовода и још није завршен. Крајем месеца јуна склопљен је уговор и започети
су земљани радови на пречистачу отпадних вода у Кањижи.
Основна делатност привредног друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано,
уз велико ангажовање запослених на законској замени водомера.
Поред набројаних узрока губитка пословања, један од кључних разлога у Сектору Водоканал је и
нефактурисана вода која представља разлику између произведене и фактурисане воде. Привредно друштво ради
на томе да се овај губитак сведе на што мању меру, али је то дугогодишњи посао са потребним улагањима у
старту, да би се после остварила финансијска уштеда.
Привредно друштво је на време измиривало све доспеле обавезе.
Како би се постигло повећање позитивног финансијског резултата из основне делатности ради се интензивно на
рационализације трошкова, као и на мерама за повећање степена наплате потраживања. У том правцу су
највећим дужницима послате опомене, дата је могућност отплате дуга н рате, врши се детаљна анализа
дуговања, контролише тачност очитавања водомера, контролише да ли се сва потрошња мери и очекују се бољи
финансијски резултати до краја године.
Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 20. став 4. Закона о угоститељству (''Сл. гласник РС”, бр. 17/19) и члана 71. Статута општине
Кањижа (“Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/19), Општинско веће општине Кањижа, на 116. седници одржаној
дана 23. 07. 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

I
Образује се Комисија за категоризацију угоститељских објеката на подручју општине Кањижа у
следећем саставу:
председник:
1. Корнелија Фејстамер из Кањиже,
чланови:
2. Ивет Боднар из Кањиже и
3. Ержебет Чабаи из Кањиже.
II
Задатак комисије је да на захтев физичких и правних лица спроведе поступке категоризације
угоститељских објеката за смештај туриста (врста куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства),
врши проверу о испуњености минималних техничких и санитарно-хигијенских услова и врше бодовање за
одређивање категорије угоститељских објеката, саставља записник о извршеној провери испуњености услова,
доставља записник заједно са предлогом за категоризацију надлежном органу Општинске управе и да обавља и
друге послове у складу са законом, подзаконским прописима и одлукама који се односе на категоризацију
угоститељских објеката.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Кањижа''.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-274/2019-I
Дана: 23.07.2019. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.
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На основу члана 20. став 4. Закона о угоститељству (''Сл. гласник РС”, бр. 17/19) и члана 71. Статута општине
Кањижа (“Сл. лист општине Кањижа, бр. 4/19), Општинско веће општине Кањижа, на 119. седници одржаној
дана 6.9.2019. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
I
Разрешава се Корнелија Фејстамер из Кањиже, председник Комисије за категоризацију угоститељских
објеката на подручју општине Кањижа.
II
Именује се Тибор Ковач из Кањиже за председника Комисије за категоризацију угоститељских
објеката на подручју општине Кањижа.
III
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Кањижа''.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-318/2019-I
Дана: 6.9.2019. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер р.с.

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС”, бр. 10/2016), члана 15. став 1. Одлуке о
остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине
Кањижа”, бр. 13/2018), члана 29. и 31. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,
бр. 19/2018), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019), члана 71. тачка 27. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2019) и
предлога Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање програма у области спорта из
буџета општине Кањижа од 26.7.2019. године, Општинско веће општине Кањижа, на 119. седници, донело је
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2019. ГОДИНИ
I
ОДОБРАВАЈУ СЕ посебни програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта и додељују средства из буџета општине Кањижа у 2019. години у укупном износу од 350.000,00 динара
за финансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, и то:
Ред.
бр.

Назив и седиште спортске организације

Износ за реализацију
посебног програма

1.

Фудбалски клуб „Хоргош 1911” , Хоргош

2.

Куглашки клуб „Кањижа“, Кањижа

30.000,00

3.

Кајакашки клуб „Братство”, Кањижа

30.000,00

200.000,00

Број: 15.
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4.

Стонотениски клуб „Хоргош“, Хоргош

30.000,00

5.

Џудо клуб „Партизан Кањижа – Ором - Трешњевац”, Кањижа

30.000,00

6.

Рукометни клуб „Кањижа“, Кањижа

30.000,00

II
Средстава из тачке I ове Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) у оквиру Раздела 4, Глава 1, Програм 14 – Развој спорта и
омладине, Програмска активност – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, функционална класификација 810, економска класификација 481, позиција 183.
III
Уговор о додели средстава за реализацију посебних програма за потребе и интересе грађана у области
спорта у општини Кањижа који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2019. закључују носилац
одобреног посебног програма из тачке I ове Одлуке и председник општине Кањижа.
IV
Ова Одлука је коначна и против ње се може водити управни спор.
Предмет управног спора из претходног става не може бити износ добијених средстава из буџета
општине по основу посебних програма.
V
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 400-248/2019-I
Датум: 6.9.2019. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. Закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 64. Пословника Општинског већа општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 2/2010 и 12/2017) и предлога Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на 121. седници, донело је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Овом Одлуком врше се измене Програма коришћења средстава у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на територији општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 7/2019), (у даљем
тексту: Програм).
2. У тачки 4. Програма табела „Планирани расходи“ мења се и гласи:
Ред.бр.
1
2

Планирани приходи
Приходи планирани буџетом од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у 2019. години
Пренета неутрошена средства од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје из 2018. год.
УКУПНО

Износ у дин.
3.850.000,00
0,00
3.850.000,00

Број: 15.

Ред.бр.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
6
6.1
6.2
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Планирани расходи
Унапређење саобраћајне инфраструктуре на путевима који су у
надлежности општине Кањижа
Рад Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији
општине Кањижа
Накнада члановима
Трошкови учешћа на разним семинарима
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
Организовање и одржавање општинске смотре под називом „Шта знаш
о саобраћају?“
Организовање и одржавање окружне смотре под називом „Шта знаш о
саобраћају?“
Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја
Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја, намењене деци предшколског узраста
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја
намењене деци школског узраста
Додела дечијих седишта у оквиру пројекта Агенције за Безбедност
Саобраћаја под називом: „Обука за правилну употребу дечјих аутоседишта“
Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
Опремање јединица саобраћајне полиција и других надлежних
органа за безбедност саобраћаја
Набавка опреме за саобраћајну полицију
Услуга одржавања система за снимање прекршаја проласка кроз црвено
светло и прекршаја за прекорачење дозвољене брзине кретања
УКУПНО
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Износи у дин.
1.925.000,00
85.000,00
10.000,00
75.000,00
450.000,00
300.000,00
150.000,00
650.000,00
150.000,00
300.000,00
200.000,00
10.000,00
730.000,00
400.000,00
330.000,00
3.850.000,00

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-350/2019-I
Дана: 25.9.2019. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-126/2019-I
Дана: 06.05.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017 и 95/2018) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Број: 15.
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I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 8.2,
Програма 15 – Локална самоуправа, ПА 0602-0002- Функционисање месних заједница , функција 160, према
следећем:
• позиција 447, економска класификација 423 – услуге по уговору, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, износ од 2.514.000,00 динара замењује се износом од 2.499.000,00 динара;
• износом од 15.000,00 динара повећава се позиција 446, економска класификација 422 –
трошкови путовања, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-136/2019-I
Дана: 13.05.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017 и 95/2018) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 8.8,
Програма 15 – Локална самоуправа, ПА 0602-0002- Функционисање месних заједница, функција 160, према
следећем:
• позиција 570, економска класификација 423 – услуге по уговору, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, износ од 1.012.000,00 динара замењује се износом од 932.000,00 динара;
• износом од 80.000,00 динара повећава се позиција 892, економска класификација 472 – накнада
за социјалну заштиту из буџета, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.

Број: 15.
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IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-152/2019-I
Дана: 29.05.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017 и 95/2018) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 8.7,
Програма 15 – Локална самоуправа, ПА 0602-0002- Функционисање месних заједница, функција 160, према
следећем:
• позиција 557, економска класификација 426 – материјал, извор финансирања 01 – приходи из
буџета, износ од 150.000,00 динара замењује се износом од 140.000,00 динара;
• износом од 10.000,00 динара повећава се позиција 562, економска класификација 512 – машина
и опрема, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-168/2019-I
Дана: 10.06.2019. године
Кањижа

Број: 15.
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На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017 и 95/2018) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 8.8,
Програма 15 – Локална самоуправа, ПА 0602-0002- Функционисање месних заједница , функција 160, према
следећем:
• позиција 570, економска класификација 423 – услуге по уговору, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, износ од 932.000,00 динара замењује се износом од 892.000,00 динара;
• износом од 40.000,00 динара повећава се позиција 569, економска класификација 422 –
трошкови путовања, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-180/2019-I
Дана: 26.06.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017 и 95/2018) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 8.9,
Програма 15 – Локална самоуправа, ПА 0602-0002- Функционисање месних заједница , функција 160, према
следећем:
• позиција 592, економска класификација 423 – услуге по уговору, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, износ од 2.165.000,00 динара замењује се износом од 2.108.630,00 динара;
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износом од 56.370,00 динара отвара се нова позиција 965, економска класификација 414 –
социјална давања запосленима, извор финансирање 01 – приходи из буџета.

II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-205/2019-I – доп. 1/1
Дана: 24.07.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 i 31/2019) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 6.1,
Програма 13 – Развој културе, ПА 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе, функција 820,
према следећем:
• позиција 336, економска класификација 423 – услуге по уговору, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, износ од 1.554.000,00 динара замењује се износом од 1.534.000,00 динара;
• износом од 20.000,00 динара повећава се позиција 337, економска класификација 424 –
специјализоване услуге, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
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Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-237/2019-I
Дана: 28.08.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 i 31/2019) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 6.2,
Програма 13 – Развој културе, ПА 1201-0001- Функционисање локалних установа културе, функција 820, према
следећем:
• позиција 350, економска класификација 421 – стални трошкови, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, износ од 1.371.000,00 динара замењује се износом од 1.358.500,00 динара;
• износом од 12.500,00 динара повећава се позиција 347, економска класификација 414 –
социјална давања запосленима, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-244/2019-I доп. 1/1
Дана: 06.09.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 i 31/2019) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
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РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 8.8.,
Програма 15 – Локална самоуправа, ПА 0602-0002- Функционисање месних заједница, функција 160, према
следећем:
• позиција 572, економска класификација 426 – материјал 3, извор финансирања 01 – приходи из
буџета, износ од 410.000,00 динара замењује се износом од 370.000,00 динара;
• износом од 40.000,00 динара повећава се позиција 573, економска класификација 465 – остале
дотације и трансфери, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-250/2019-I доп. 1/1
Дана: 09.09.2019. године
Кањижа
На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018 i 31/2019) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
I
У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2019. годину(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и
7/2019) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 1., Програма
9 – Основно образовање, ПА 2002-0001- Функционисање основних школа, функција 912, према следећем:
• позиција 303, економска класификација 423 – услуге по уговору, извор финансирања 01 –
приходи из буџета, износ од 485.000,00 динара замењује се износом од 460.000,00 динара;
• износом од 25.000,00 динара повећава се позиција 307, економска класификација 482 – порези,
обавезе и таксе, извор финансирање 01 – приходи из буџета.
II
Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину не
мењају се међузбирови и збирови раздела и глава.
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III
О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-162/2019-I
Дана: 06.06.2019.год
Кањижа
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016,113/2017 и 95/2018) и члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину - раздео 4, глава 1,
Програм 15, ПА 0602-0009, функционална класификација 112, позиција 203, економска класификација 499121 текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 1.908.378,96 динара.
II
Средствима из тачке 1. овог решења повећавају се следеће буџетске позиције:
• раздео 4, глава 1, Програм 13, ПР 1201-П31 пројекат: „Летњи концерт“ у Кањижи, функционална
класификација 820, економска класификација 423, позиција 964, извор финансирања 01, са износом од
1.200.000,00;
• раздео 4, глава 1, Програм 5, ПA 0101-0001, функционална класификација 421, економска
класификација 425, позиција 145, извор финансирања 01, са износом од 284.378,96;
• раздео 4, глава 1, Програм 17, ПA 0501-0001, функционална класификација 436, економска
класификација 424, позиција 782, извор финансирања 01, са износом од 104.000,00;
• раздео 4, глава 1, Програм 14, ПA 1301-0001, функционална класификација 810, економска
класификација 423, позиција 119, извор финансирања 01, са износом од 220.000,00;
• раздео 4, глава 1, Програм 7, ПA 0701-П2, функционална класификација 451, економска класификација
512, позиција 155, извор финансирања 01, са износом од 100.000,00;
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине
Кањижа.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-229/2019-I
Дана: 19.08.2019.год
Кањижа
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени
лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину - раздео 4, глава 1,
Програм 15, ПА 0602-0009, функционална класификација 112, позиција 203, економска класификација 499121 текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 735.327,64 динара.
II
Средствима из тачке 1. овог решења повећавају се следеће буџетске позиције:
• раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА 0602-0001, функционална класификација 130,
класификација 422, позиција 192, извор финансирања 01, са износом од 101.181,76 динара;
• раздео 4, глава 1, Програм 15, ПА 0602-0001, функционална класификација 130,
класификација 512, позиција 205, извор финансирања 01, са износом од 15.000,00 динара;
• раздео 4, глава 1, Програм 11, ПA 0901-0004, функционална класификација 090,
класификација 415, позиција 242, извор финансирања 01, са износом од 83.830,45 динара;
• раздео 4, глава 1, Програм 11, ПA 0901-0004, функционална класификација 090,
класификација 423, позиција 245, извор финансирања 01, са износом од 360.535,99 динара;
• раздео 4, глава 1, Програм 11, ПA 0901-0004, функционална класификација 090,
класификација 425, позиција 247, извор финансирања 01, са износом од 147.317,64 динара;
• раздео 4, глава 1, Програм 13, ПA 1201-0001, функционална класификација 820,
класификација 426, позиција 355, извор финансирања 01, са износом од 27.461,80 динара;

економска
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III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине
Кањижа.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-232/2019-I
Дана: 26.08.2019.год
Кањижа
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,
99/2016,113/2017, 95/2018 и 31/2019) и члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Службени
лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2019. годину - раздео 4, глава 1,
Програм 15, ПА 0602-0009, функционална класификација 112, позиција 203, економска класификација 499121 текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 224.000,00 динара.
II
Средствима из тачке 1. овог решења повећава се следећa буџетскa позицијa:
• раздео 4, глава 1, Програм 13, ПР 1201-П14, функционална класификација 820, економска
класификација 423, позиција 458, извор финансирања 01, са износом од 224.000,00 динара;
III
Средства су строго наменског карактера.
IV
О реализацији овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине
Кањижа.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и
123/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа донео је
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА

1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105,
економске класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу
од 40.409,25 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за
одборнике Скупштине општине Кањижа.
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2.
Средства за месец јул. 2019. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова
који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим
политичким субјектима:
Бр.
гласова
које је
Коефи
Месечни
Назив изборне листе
Проценат
Ред.
добила
цијент
износ
бр.
изб.
листа
1
2
3
4
5 (3*4)
6
7
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
1.
1.729
1,0
1.729
16,91%
6.833,20
ПОБЕЂУЈЕ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
2.
3.969
1,0
3.969
38,82%
15.686,87
ИШТВАН ПАСТОР
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА
3.
1.989
1,0
1.989
19,46%
7.863,64
ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД
4.
1.941
1,0
1.941
18,99%
7.673,72
ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА
5.
ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
397
1,5
595,5
5,82%
2.351,82
Укупно:
10.025
10.223,5
100,00%
40.409,25
4.
Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.
5.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19.
Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014).
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-191/2019-I
Дана:09.08.2019. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и
123/2014) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
18/2018 и 7/2019) председник општине Кањижа донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105,
економске класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу
од 40.409,25 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за
одборнике Скупштине општине Кањижа.
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2.
Средства за месец авг. 2019. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова
који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим
политичким субјектима:
Бр.
гласова
које је
Коефи
Месечни
Назив изборне листе
Проценат
Ред.
добила
цијент
износ
бр.
изб.
листа
1
2
3
4
5 (3*4)
6
7
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
1.
1.729
1,0
1.729
16,91%
6.833,20
ПОБЕЂУЈЕ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
2.
3.969
1,0
3.969
38,82%
15.686,87
ИШТВАН ПАСТОР
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА
3.
1.989
1,0
1.989
19,46%
7.863,64
ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД
4.
1.941
1,0
1.941
18,99%
7.673,72
ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА
5.
ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
397
1,5
595,5
5,82%
2.351,82
Укупно:
10.025
10.223,5
100,00%
40.409,25
4.
Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.
5.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19.
Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014).
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-252/2019-I
Дана:10.09.2019. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.
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