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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007) и члана 47.
тачка 6. и 74. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013)
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 18. јула 2013. године, донела је
О Д Л У К У
о измени и допуни одлуке о Општинском већу општине Кањижа
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 11/2008, 5/2009 и 16/2012).
Члан 2.
У члану 3. после тачке 1. додају се нове тачке које гласе:
„1а предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о
којима одлучује Скупштина општине;
1б одлучује о отуђењу земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом о планирању и
изградњи (легализација, исправка граница, формирање грађевинске парцеле и др.);
1в даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим
организацијама, који су носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини, о давању у закуп на
период до 5. година;
1г одлучује о давању у закуп пословног простора на период до 5 година;
1д ближе уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и додељивање стамбених зајмова
запосленима у органима општине у складу са важећим прописима;
1ђ одлучује о давању на коришћење односно у закуп на период до 5 година непокретности које не служе
извршавању надлежности органа и организација општине (комерцијалне непокретности (пословни простор,
станови, гараже, гаражна места и др.);“
После тачке 7. додају се нове тачке које гласе:
„7а образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
7б информише јавност о свом раду;
7в доноси пословник о раду:
7ц врши друге послове које утврди Скупштина општине.“
Члан 3.
Члан 25. мења се и гласи:
„Општинско веће има секретара који се стара о обављању сручних и административно-техничких послова
у вези са организовањем и одржавањем седница Општинског већа, и припрема акате које доноси Председник
општине.
Послове секретара Општинског већа може обављати лице са завршеним правним факултетом, које је дипломирани
правник – мастер, или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од
најмање три године.“
Члан 4.
Члан 26. мења се и гласи:
„Секретара Општинског већа поставља Општинско веће, на предлог Председника општине, на четири
године и може бити поново постављен.
Општинско веће може на образложен предлог председника општине разрешити секретара и пре истека
мандата.“
Члан 5.
Ова Одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-231/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007), члана
85. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 - пречишћен текст и 14/2013)
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 18. јула 2013. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о општинској управи

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о општинској управи („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 10/2011 – пречишћен текст и 19/2012).
Члан 2.
У члану 14. Одлуке о општинској управи („Службени лист општине Кањижа“, бр. 10/2011 – пречишћен
текст и 19/2012), (у даљем тексту: Одлука) после алинеје 21. додају се нове алинеје 22., 23. 24. и 25. које гласе:
„- послове вођења евиденција о стварима у јавној својини у складу са законом;
- послове подношења надлежном органу захтев за упис права јавне својине општине у складу са законом;
- послове у вези израде планова одбране;
- послове из своје надлежности у систему заштите и спасавања;“
Досадашња алинеја 22. постаје алинеја 26.
Члан 3.
У члану 17. став 1. после алинеје 17. додаје се нова алинеја 18. која гласи:
„- послове вршења надзора над примењивањем одредаба закона којим се уређује јавна својина и на
основу тог закона донетих подзаконских прописа о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима
у својини општине“
Досадашња алинеја 18. постаје алинеја 19.
Члан 4.
У члану 19. став 2. речи: „има завршен правни факултет, положен испит“ замењују се речима: „је
дипломирани правник - мастер, или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, са положеним испитом“.
У ставу 5. алинеја 6. мења се и гласи:
„- доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова,
председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње;“.
Члан 5.
Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинској управи ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општина Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-232/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 28. став 2. , члана 36. став 6., члана 49. став 3. и члана 69. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/2011) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 18. јула 2013. године,
донела је
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О Д Л У К У
о изменама Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима
у својини општине Кањижа
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012).
Члан 2.
У називу поднаслова изнад члана 15. речи „Републичком јавном правобранилаштву“ замењују се речима:
„Прибављање мишљења и достављање уговора организационој јединици Општинске управе надлежној за
послове правне заштите имовинских прва и интереса општине“
У члану 15. став 1. речи: „Републичког јавног правобранилаштва“ замењују се речима: „организационе
јединице Општинске управе надлежне за послове правне заштите имовинских прва и интереса општине.“
У ставу 2. речи: „Јавном правобранилаштву“ замењују се речима: „организационој јединици Општинске
управе надлежној за послове правне заштите имовинских прва и интереса општине“.
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
Број: 02-233/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 17. став 1. тачка 3., члана 20. став 1. тачка 2. и члана 42. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној
18. јула 2013. године, донела је
О Д Л У К У
о измени Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада
на територији општине Кањижа
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада на територији
општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2010), (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
Члан 1. Одлуке мења се и гласи:
„Одлагање инертног отпада насталог на територији општине Кањижа врши се:
– на парцели бр. 6015/1 к.о. Мартонош у површини од 4,7535 ха, постојећа депонија смећа и парцели бр.
6015/2 у површини од 1,0000 ха, грађевинска парцела, за насељена места Мале Пијаце, Мартонош, Мали Песак,
Кањижа, Велебит, Адорјан, Трешњевац, Тотово Село, Долине, Ором и Ново Село и
– на парцели бр. 2171 к.о. Хоргош, у површини од 7,0434, остало земљиште и парцели бр. 69/1 к.о.
Хоргош, у површини од 3,2755, дубока бара за насељено место Хоргош.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Кањижа“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-229/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с.р.

На основу члана 47. става 1. тачкa 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст и 14/2013), а у вези члана 19. тачка 14. Статута Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа, Скупштина
општине Кањижа на седници одржаној дана 18. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада Библиотеке „József Attila“ Кањижа
за 2014. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Библиотеке „József Attila“ Кањижа за 2014. годинукоји је усвојио
Управни одбор Библиотеке „József Attila“ Кањижа, на седници одржаној 20. јуна 2013. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-224/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 47. става 1. тачкa 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст и 14/2013), а вези члана 20. Статута Образовно-културне установе ,,Cnesa“, Кањижа, Скупштина
општине Кањижа на седници одржаној дана 18. јула 2013. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада
Образовно-културне установе ,,Cnesa“, Кањижа за 2014. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Образовно-културне установе ,,Cnesa“, Кањижа за 2014. годину, који
је усвојио Управни одбор Образовно-културне установе ,,Cnesa“, Кањижа на седници одржаној 17. јуна 2013.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-221/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.
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На основу члана 47. става 1. тачкa 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –
пречишћен текст и 14/2013), а у вези члана 8. став 1. Статута Регионалног креативног атељеа – „Јожеф Нађ”
Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 18. јула 2013. године године донела је следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада
Регионалног креативног атељеа – „Јожеф Нађ” Кањижа, за 2014. годину
I
Даје се сагласност на Програм рада Регионалног креативног атељеа – „Јожеф Нађ” Кањижа за 2014.
годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног креативног атељеа – „Јожеф Нађ” Кањижа на седници
одржаној 28. јуна 2013. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-222/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршења обавеза из
обавезног откупа пољопривредних производа („Сл. гласник РС“, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и члана 47. Статута
општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013) Скупштина општинe
Кањижа на седници одржаној 18. јула 2013. године донела је

З А К Љ У Ч А К
о утврђивању предлога за образовање Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву
за враћање земљишта општине Кањижа
I
Предлаже се министру пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије да сагласно члану 2.
Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу
пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршења обавеза из обавезног откупа
пољопривредних производа („Сл. гласник РС“, бр. 18/91, 20/92 и 42/98) донесе решење о образовању Комисије за
вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта општине Кањижа.
II
Предлаже се доношење решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по
захтеву за враћање земљишта општине Кањижа у следећем саставу:
1. Ерне Берењи, судија Основног суда у Суботици, за председника
2. Жужана Ердег Нађ, судија Основног суда у Суботици, за заменика председника
3. Деже Леко, дипл. инж. пољопривреде, за члана
4. Ласло Кањо, дипл. инж. пољопривреде, за заменика члана
5. Јожеф Бохата, геодетски стручњак, за члана
6. Виктор Коледар, геодетски стручњак, за заменика члана
7. Тибор Алмаши, одборник Скупштине општине Кањижа, за члана
8. Гергељ Хорват, одборник Скупштине општине Кањижа, за заменика члана
9. Еде Сарапка, одборник Скупштине општине Кањижа, за члана
10. Карољ Туру, одборник Скупштине општине Кањижа, за заменика члана

Број: 16.

18.07.2013.
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III
Стручне и административне послове за потребе комисије обавља секретар Комисије Гизела Берец Кичи,
дипл. правник.
Заменик секретара Комисије је Марта Орос Ваш, дипл. правник.
IV
Предлог из тачке II доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
на даљи поступак.
V
Овај закључак објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-234/2013-I/Б
Дана: 18. 07.2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 46. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011 и 93/2012), Фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину („Сл. гласник
РС”, бр. 116/2012), члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
129/2007) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст и
14/2013) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 18. јула 2013. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Пројекцију буџета општине Кањижа за 2014. и 2015. годину

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Пројекцију буџета општине Кањижа за 2014. и 2015. годину.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-237/2013-I/Б
Дана: 18. 07. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-235/2013-I/Ц
Дана: 19. јула 2013. године
Кањижа
На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 74.
тачка 7. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013)
и члана 3. тачка 7. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 11/2008,
5/2009, 16/2012 и 16/2013), Општинско веће општине Кањижа на 37. седници донело је

Број: 16.

18.07.2013.
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Р Е Ш Е Њ Е
о престанку функције начелника Општинске управе општине Кањижа
I
Утврђује се да је АНИ ДУКАИ, дипломирани правник из Кањиже, престала функција
Општинске управе општине Кањижа због истека периода на који је именована.

начелника

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
На основу члана 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007)
начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу јавног
огласа, на пет година.
Одредбама члана 74. тачка 7. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012
– пречишћен текст и 14/2013) и члана 3. тачка 7. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. бр. 11/2008, 5/2009, 16/2012 и 16/2013) утврђено је да Општинско веће поставља и разрешава
начелника Општинске управе.
Ана Дукаи постављена је за начелника Општинске управе општине Кањижа 22. јула 2008. године на
период од пет година, те је на основу изнетог Општинско веће општине Кањижа донело решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу
општине Кањижа у року од 8 дана од дана пријема овог решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Ани Дукаи, Кањижа
2. Персоналној служби
3. Одељењу за буџет и финансије и ЛПА
4. Архиви

Председник Општинског већа
Михаљ Њилаш с. р.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-236/2013-I/Ц
Дана: 19. јула 2013. године
Кањижа

На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007), члана 74.
тачка 7. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 19/2012 – пречишћен текст и 14/2013)
и члана 3. тачка 7. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 11/2008,
5/2009, 16/2012 и 16/2013), Општинско веће општине Кањижа на 37. седници донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу начелника Општинске управе општине Кањижа
I
Поставља се АНА ДУКАИ, дипломирани правник из Кањиже, за начелника Општинске управе општине
Кањижа на период од пет година, са даном доношења овог решења.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 16.

18.07.2013.
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Образложење
На основу Закључка Општинског већа општине Кањижа бр. 02-10/2013-I/Ц-34 од 3. јула 2013. године
расписан је јавни оглас за постављење начелника Општинске управе општине Кањижа, на период од пет година.
Закључком су утврђени услови које кандидат треба да испуњава, и то: завршен правни факултет, положен испит за
рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Осим наведених услова кандидат
треба да испуњава и услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним органима („Сл. гласник
РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 49/2005 – одлука УСРС,
79/2005 - др. закон, 81/2005 – испр др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 23/2013 – одлука УС)
Oпштинско веће на 37. седници донело је Одлуку о избору кандидата за начелника Општинске управе
општине Кањижа којом се на период од пет година бира Ана Дукаи, дипломирани правник из Кањиже.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ Против овог решења може се изјавити приговор Општинском већу
општине Кањижа у року од 8 дана од дана пријема овог решења.

ДОСТАВИТИ:
1. Ани Дукаи из Кањиже
2. Персоналној служби
3. Одељењу за буџет и финансије и ЛПА
4. Архиви

Председник Општинског већа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2012) 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 110, економске класификације 481942 – дотације политичким
странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 150.000,00 динара за финансирање редовног рада
политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у Скупштину општине Кањижа.
2.
Средства се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који су политички субјекти
освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким
субјектима:

ред
бр
1
1
2
3
4
5
6

назив изборне листе
2
Демократска странка – Борис Тадић
СВМ – Заједно за општину Кањижа
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак
Време је за буђење – „Укрок“
Франчик Јожеф/Леко Лајош
Покрет Мађарске наде – Балинт
Ласло
Група грађана Бирај пут – Бачкулин
Иштван
Укупно:

број гл. које
је добила
изборна
листа
3
3.352
4.172

коеф.

проценат

месечни
износ

4
1,0
1,0

5 (3*4)
3.352
4.172

6
28,96%
36,04%

7
43.440,32
54.067,14

793

1,0

793

6,85%

10.276,90

1.272

1,0

1.272

10,99%

16.484,51

491

1,5

736,5

6,36%

9.544,69

1.249

1,0

1.249

10,79%

16.186,44

11.575,5

100,00%

150.000,00

11.329

Број: 16.
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4.
Одељење за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.
5.
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона о
финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011).
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-230/2013-I/А
Дана: 05.07.2013. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

Број: 16.
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