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На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и
54/2011) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборникa Скупштине општине Кањижа, КАРОЉА КЕРМЕЦИЈА, рођеног
1947. године, пензионера из Кањиже, ул. Босанска бр. 8, изабраног са изборне листе UKROK – KÖZSÉGI
ÖSSZEFOGÁS – TANDARI - UKROK- UJEDINJENI ZA OPŠTINU KANJIŽU – TANDARI.
II
Мандат одборника траје четири године и почиње да тече даном потврђивања мандата.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Одредбама члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 одлука УС и 54/2011) прописано је да мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата, те да о
потврђивању мандата одборника одлучује скупштина на конститутивној седници. Карољ Кермеци из Кањиже,
изабран са изборне листе UKROK – KÖZSÉGI ÖSSZEFOGÁS – TANDARI - UKROK - UJEDINJENI ZA
OPŠTINU KANJIŽU – TANDARI није присуствовао на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа
одржаној 9. јуна 2016. године због боравка у иностранству.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-159/2016-I/Б дана 25.4.2016. године, а Административномандатна комисија утврдила је сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења и
предложила доношење одлуке о потврђивању мандата Карољу Кермецију из Кањиже, изабраном са изборне
листе UKROK – KÖZSÉGI ÖSSZEFOGÁS – TANDARI - UKROK- UJEDINJENI ZA OPŠTINU KANJIŽU –
TANDARI.
Сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
34/2010 - одлука УС и 54/2011) на одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата
одборника, као и о потврђивању мандата новом одборнику, допуштена је жалба Управном суду.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-261/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборникa Скупштине општине Кањижа, РЕВИД ЈЕНЕА, рођеног 1961.
године, наставника историје, из Хоргоша, ул. Братства и јединства бр 26А, изабраног са изборне листе САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ПАСТОР ИШТВАН.
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II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Фејстамер Роберту, изабраном са изборне листе листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ПАСТОР ИШТВАН престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је
изабран, због избора на функцију преседника општине Кањижа на конститутивној седници Скупштине општине
Кањижа одржаној 9. јуна 2016. године.
Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Фејстамер Роберта, додељује се
Ревид Јенеу, рођеном 1961. године, наставнику историје, из Хоргоша, ул. Братства и јединства бр 26А, са исте
изборне листе. Од кандидата Ревид Јенеа је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника
Скупштине општине Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-171/2016-I/Б дана 14.6.2016. године, а Административномандатна комисија је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-262/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Кањижа, ТЕРЕЗИЈЕ КИРАЉ, рођене 1967.
године, предузетника, из Орома, ул. Велики пут бр 129А, изабране са изборне листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА – ПАСТОР ИШТВАН.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
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III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Зорану Теслићу, изабраном са изборне листе листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ПАСТОР
ИШТВАН престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је изабран,
због избора на функцију члана Општинског већа општине Кањижа на конститутивној седници Скупштине
општине Кањижа одржаној 9. јуна 2016. године.
Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Зорана Теслића, додељује се
Терезији Кираљ, рођеној 1967. године, предузетнику, из Орома, ул. Велики пут бр. 129А, са исте изборне листе.
Од кандидата Терезије Кираљ је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине
општине Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-172/2016-I/Б дана 14.6.2016. године, а Административномандатна комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-263/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Кањижа, ЈОЖЕФА КОНЦ, рођеног 1947.
године, пензионера, из Кањиже, ул. Светог Јована бр. 18, изабраног са изборне листе САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ПАСТОР ИШТВАН.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
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Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Ибољи Веселинов, изабраној са изборне листе листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ПАСТОР ИШТВАН престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је
изабрана, због усмене оставке поднете на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9.
јуна 2016. године.
Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Ибоље Веселинов, додељује се
Јожефу Концу, рођеном 1947. године, пензионеру, из Кањиже, ул. Светог Јована бр. 18, са исте изборне листе.
Од кандидата Јожефа Конца је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине
општине Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-173/2016-I/Б дана 14.6.2016. године, а Административномандатна комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-264/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Кањижа АТИЛЕ ШОТИЈА, рођеног 1977.
године, професора технике и машинства, из Мартоноша, ул. Тиска бр. 22, изабраног са изборне листе САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ПАСТОР ИШТВАН.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
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мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Татјани Варју Потребић, изабраној са изборне листе листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ПАСТОР ИШТВАН престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је
изабрана, због усмене оставке поднете на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9.
јуна 2016. године.
Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Татјане Варју Потребић, додељује
се Атили Шотију, рођеном 1977. године, професору технике и машинства, из Мартоноша, ул. Тиска бр. 22, са
исте изборне листе. Од кандидата Атиле Шотија је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат
одборника Скупштине општине Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-174/2016-I/Б дана 14.6.2016. године, а Административномандатна комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-265/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Кањижа МЕЛИНДЕ МИКОВИЋ, рођене
1981. године, економског техничара, из Хоргоша, ул. Барток Беле 2/5, изабране са изборне листе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Небојши Ракићу, изабраном са изборне листе листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ
престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је изабран, због избора
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на функцију заменика председника општине Кањижа на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа
одржаној 9. јуна 2016. године.
Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Небојше Ракића, додељује се
Мелинди Миковић, рођеној 1981. године, економском техничару, из Хоргоша, ул. Барток Беле бр. 2/5, са исте
изборне листе. Од кандидата Мелинде Миковић је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат
одборника Скупштине општине Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-175/2016-I/Б дана 14.6.2016. године, а Административномандатна комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-266/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Кањижа МИЛЕНЕ СУПИЋ, рођене 1979.
године, доктора стоматологије, из Кањиже, ул. Главна бр 5, изабране са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
– СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Гизели Црквењаков, изабраној са изборне листе листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је
изабрана, због усмене оставке поднете на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9.
јуна 2016. године.
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Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Гизеле Црквењаков, додељује се
Милени Супић, рођеној 1979. године, доктору стоматологије, из Кањиже, ул. Главна бр. 5, са исте изборне
листе. Од кандидата Милене Супић је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника
Скупштине општине Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-176/2016-I/Б дана 14.6.2016. године, а Административномандатна комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-267/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године године донела је
OДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа
I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборника Скупштине општине Кањижа ДЕЈАНА ПЕЈАКА, рођеног 1980.
године, предузетника, из Кањиже, ул. Црногорска бр 6, изабраног са изборне листе МАЂАРСКИ ПОКРЕТ –
ОДСАД ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА.
II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника
коме је престао мандат.
III
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011)
је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада
подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању
мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека
мандата одборника коме је престао мандат.
Др Јосипу Лепешу, изабраном са изборне листе листе МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД ДРУГАЧИЈЕ
– ХАЛАС МОНИКА престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је
изабран, због усмене оставке поднете на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 9. јуна
2016. године.
Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.

Број: 17.

24.6.2016.

СТРАНА 65. OLDAL

2016. 6.24.

17. szám

Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа др Јосипа Лепеша, додељује се
Дејану Пејаку, рођеном 1980. године, предузетнику, из Кањиже, ул. Црногорска бр. 6, са исте изборне листе. Од
кандидата Дејана Пејака је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине општине
Кањижа.
Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-177/2016-I/Б дана 14.6.2016. године, а Административномандатна комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог уверења.
Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 и
54/2011) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те у складу са
наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48
часова од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-268/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу чл. 33-38. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015),
члана 5. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 - усклађ. дин. изн., 125/2014 - усклађ. дин. изн. и 95/2015 - усклађ. дин. изн.), члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004, 62/2006, 129/2007 и 83/2014 - др.
закон) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016 ) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о начину управљања дугом општине Кањижа
Члан 1.
Овом Одлуком се уређује начин управљања дугом општине Кањижа (у даљем тексту: Општина) на тај
начин што се утврђује износ и врсте задужења и процес задуживања.
Члан 2.
У управљању дугом органи Општине ће поступати у складу са опште прихваћеним принципом, да
текући расходи буџета буду финансирани из текућих прихода, при чему ће суфицит текућих прихода над
текућим расходима бити коришћен за финансирање капиталних расхода и отплату зајмова.
Члан 3.
Општина се може краткорочно задужити, само у случају дефицита текуће ликвидности који се не може
покрити резервом текуће ликвидности консолидованог рачуна трезора, уз поштовање Закона о јавном дугу.
Члан 4.
Општина се може дугорочно задуживати за финансирање само оних капиталних инвестиционих
пројеката, који се не могу ефикасно финансирати из буџетских прихода, донација, субвенционираних зајмова,
предприступних фондова ЕУ или из трансферних и других средстава буџета Републике Србије.
Члан 5.
Приоритетне инвестиције, које ће се финансирати задуживањем, биће одређене Планом капиталних
инвестиција, који усваја скупштина општине.
Члан 6.
Одлуку о дугорочном задуживању доноси Скупштина општине, по прибављеном мишљењу
Министарства финансија, сагласно одредбама Закона о јавном дугу, Статута Општине и ове Одлуке.
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Члан 7.
Општина се може задуживати на домаћем и страном тржишту.
Члан 8.
Општина се може задуживати емисијом муниципалних обавезница.
Након одлуке скупштине општине о емисији муниципалних обавезница, покреће се поступак емисије
обавезница:
– избор финансијског саветника емисије
– припрему емисије обавезница
– позив инвеститорима за упис и куповину обавезница
– решење комисије за хартије од вредности о одобрењу издавања обавезница без јавне понуде
– регистрацију куповине у Централном регистру ХОВ.
Члан 9.
У циљу транспарентног и задуживања по најповољнијим условима, набавка дугорочних зајмова врши
се у поступку јавне набавке, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама и члана 57. Закона о буџетском
систему.
Члан 10.
Приликом задуживања општине за финансирање капиталног инвестиционог пројекта јавног предузећа,
потребно је регулисати однос између општине и јавног предузећа на следећи начин:
– да се јавно предузеће укључи у отплату зајма, издвајањем средстава из остварене добити, евентуалних
инвестиционих средстава које убира кроз наплату (инвестициони динар) или из цене прикључка. Ова средства
се уплаћују у буџетски фонд општине основан за отплату зајма, сагласно одредбама члана 44. Закона о
буџетском систему.
– да се у уговору о дугорочном зајму предвиди могућност преношења дуга са општине на јавно
предузеће, уколико оно постане финансијски јако и кредитно способно да преузме отплату зајма или буде
приватизовано.
Члан 11.
Дугорочно задуживање општине за капиталне инвестиционе расходе неће премашивати ограничења
прописана одредбама члана 36. Закона о јавном дугу.
Члан 12.
Доспеће дугорочног зајма неће бити дуже од периода трајања пројекта, који се финансира из
позајмљених средстава, осим у случају изузетно повољне кредитне линије.
Члан 13.
Период одлагања отплате главнице дуга (грејс период) треба да буде што краћи, тако да:
– за приходне капиталне инвестиције не буде дужи од почетка наплате прихода инвестиционог пројекта,
– за капиталне инвестиције без будућих прихода, не буде дужи од очекиваног периода завршетка
изградње инвестиционог пројекта.
Члан 14.
Динамика отплате дугорочног зајма може бити уговорена:
 у једнаким ануитетима током периода отплате дуга (ануитет је збир отплате главнице дуга и камате).
 у једнаким отплатним ратама главнице дуга, са обрачуном припадајуће камате на неотплаћени дуг и
у облику који је тренутно тржишно најповољнији.
Уговарање једнократне отплате целокупне главнице дуга о року доспећа зајма је дозвољено уколико
динамика прилива буџетских средстава то омогућује.
Члан 15.
Општина ће тежити да уговори дугорочно задуживање (зајам) са фиксном каматном стопом.
Уколико није могуће уговорити фиксну каматну стопу, при уговарању зајма са променљивом каматном
стопом, мора да буде јасно и једнозначно дефинисан начин утврђивање каматне стопе. Том приликом могу бити
коришћене следеће каматне стопе: принос на обавезнице Владе Републике Србије, BELIBOR, EURIBOR, LIBOR
или нека друга референтна тржишна каматна стопа.
Члан 16.
У циљу избегавања ризика девизног курса општина ће се задуживати у динарима, увек када то буде
могуће, сагласно добијеним понудама.
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У случају задуживања у страној валути општина ће користити расположиве финансијске инструменте
на девизном тржишту за заштиту од ризика девизног курса, као што су: терминска и SVOP куповина и продаја
валуте односно неки други инструменти сагласно Одлуци о условима и начину рада девизног тржишта
(„Службени гласник РС“, бр. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015 и 17/2016).
У случају задуживања у страној валути у уговору јасно мора бити прецизиран курс (средњи, продајни
или куповни) и дан за обрачун каматне стопе као и референтна каматна стопа из члана 15. ове Одлуке.
Члан 17.
Општина ће понудити расположиве инструменте обезбезбеђења, сагласно прописима Народне банке
Србије који важе у тренутку покретања поступка набавке кредита, који су од значаја за добијање дугорочног
зајма по најповољнијим условима.
Редослед инструмената обезбеђења који се нуде је следећи:
1. општи приходи буџета
2. меница општине Кањижа
3. ручна залога хартије од вредности или других покретних ствари
4. средства фонда за отплату дуга
5. јемство другог правног лица
6. хипотека.
Општина може понудити инструмент обезбеђења под наредним редним бројем, сходно редоследу из
става 2. овог члана, само по добијању написмено образложеног одбијања претходно рангираног инструмента.
Успостављање хипотеке на непокретности у јавној својини Општине као инструмента обезбеђења врши
се сагласно одредбама закона којим се уређује јавна својина.
Члан 18.
Општина ће вршити рефинансирање дугорочних зајмова, у условима када промене на тржишту
капитала омогуће постизање уштеде у укупним трошковима финансирања капиталне инвестиције.
Члан 19.
Све карактеристике кредита наведене у кредитном захтеву, морају да се нађу у коначном тексту уговора
и не могу бити подложни промени од стране понуђача (банака и других).
Уговор мора да садржи обавезу редовног извештавања о стању кредита и о изменама услова коришћења
кредита.
Члан 20.
Сви финансијски извештаји и извештаји о задуживању биће у потпуности доступни и отворени за
јавност.
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: 02-204/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон), члана 33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009,
78/2011 и 68/2015), члана 47. тачка 15. и члана 53. тачка 7. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016), по прибављеном мишљењу Министарства
финансија Републике Србије, Управе за јавни дуг бр. 401-446/2016-001 од 18. марта 2016. године, Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о задуживању општине Kањижа за финансирање капиталних
инвестиционих расхода
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I
Овом одлуком одобрава се дугорочно задуживање општине Кањижа за финансирање капиталних
инвестиционих расхода узимањем кредита код домаћих поверилаца – пословних банака у укупном износу од
19.500.000,00 (деветнаестмилионапетстохиљада) динара.
Задуживање из претходног става врши се по прибављеном мишљењу Министарства финансија
Републике Србије, Управе за јавни дуг у оквирима који су прописани чланом 36. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).
II
Средства из тачке I планирана су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. године („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 2/2016) за финансирање капиталних инвестиционих расхода за реализацију
пројекта Санација и реконструкција базена на Тиси.
III
Динамика повлачења кредитних средстава од пословне банке зависиће од динамике реализације и
степена изведених радова на санацији и реконструкцији базена на Тиси у складу са закљученим Уговором о
извођењу радова.
IV
Набавка финансијске услуге врши се у складу са чланом 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
V
Овлашћује се председник општине Кањижа да са изабраном пословном банком закључи уговор о
кредиту.
VI
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-297/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 27. став 10. и члана 39. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и
105/2014), члана 21. став 2. 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. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), чланa 13. Одлуке о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр.
19/2012, 21/2012 – исправка и 16/2013) и члaна 47. став 1 тачка 15в Статута општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016 ) Скупштина општине Кањижа, на
седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о отуђењу непокретности уписане у ЛН број 8636 К.О. Хоргош
из јавне својине општине Кањижа најповољнијем понуђачу

I
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кањижа непокретност уписана у ЛН број 8636, к.о. Хоргош,
која се налази у Хоргошу, на адреси Кањишки пут бр. 7, и то:
- стан број 3, који се састоји од собе и кухиње, на приземљу, објекат бр.1, улаз број 3, укупне површине
од 18 m², грађевинска површина од 21 m¹ и
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- помоћна зграда број 2, са површином од 13 m²
изграђени на парцели бр. 967 земљиште под зградом објектом од 02 а 47 m², земљиште под зградом
објектом од 00 ари 13 m² и земљиште уз зграду објекта од 02 а 98 m², у укупној површини од 05 а 58 m², на којој
општина има право заједничке својине, INSTITUTU ZA BEZBEDNOST I STANDARDE NA RADU HORGASCONSULT DOO HORGOŠ, са седиштем у Хоргошу, ул. Банове баште бр. 55, као најповољнијем понуђачу у
поступку прикупљања понуда.
II
Непокретност из тачке I ове одлуке отуђује се INSTITUTU ZA BEZBEDNOST I STANDARDE NA
RADU HORGAS-CONSULT DOO HORGOŠ, са седиштем у Хоргошу, ул. Банове баште бр. 55 по купопродајној
цени од 252.540,00 динара.
III
Услови, начин и рок плаћања купопродајне цене из тачке II ове одлуке, као и права и обавезе
најповољнијег понуђача, уређују се уговором о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кањижа који у
име општине Кањижа закључује председник општине, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
У року од 15 дана од дана закључења уговор из претходног става најповољнији понуђач је дужан
исплатити купопродајну цену.
IV
Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кањижа, закључује се по претходно
прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва општине Кањижа.
V
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Непокретност уписану у ЛН бр. 8636, к.о. Хоргош, у јавној својини општине Кањижа, у Хоргошу,
Кањишки пут бр. 7, чине стан бр. 3 који се састоји од собе и кухиње, на приземљу, објекат бр. 1, улаз бр. 3,
укупне површине од 18 m², грађевинске површине 21 m² и помоћна зграда бр. 2, са површином од 13 m²,
изграђени на парц. бр. 967, земљиште под зградом објектом од 02 а 47 m², земљиште под зградом
објектом 00 а 13 m² и земљиште уз зграду објекта од 02 а 98 m², у укупној површини од 05 а 58 m², на којој
општина има право заједничке својине.
Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Експозитура Кањижа
утврдила је тржишну цену непокретности која је предмет отуђења у износу од 252.540,00 динара.
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 31.3.2016. године донела је Одлуку о покретању
поступка за отуђење непокретности уписане у ЛН бр. 8636 к.о. Хоргош из јавне својине општине Кањижа путем
прикупљања писмених понуда бр. 02-135/2016-I/Б и утврдила текст јавног огласа о отуђењу предметне
непокретности који је објављен у „Сл. листу општине Кањижа“ бр. 7/2016.
Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности, именована одлуком Скупштине општине
Кањижа, по истеку рока за подношење понуда на седници одржаној 15. априла 2016. године констатовала је да
су у складу са одредбама члана 8. став 4. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. гласник РС“ бр. 24/2012) испуњени услови за спровођење поступка јер је на јавни оглас поднета
једна понуда, да је подносилац понуде привредно друштво INSTITUT ZA BEZBEDNOST I STANDARDE NA
RADU HORGAS-CONSULT DOO HORGOŠ, са седиштем у Хоргошу, ул. Банове баште бр. 55, да је понуда
благовремена и да у свему испуњава услове из јавног огласа, те да је понуђена цена од 252.540,00 динара.
На основу спроведеног поступка Комисија је сачинила записник са предлогом да се предметна
непокретност отуђи INSTITUTU ZA BEZBEDNOST I STANDARDE NA RADU HORGAS-CONSULT DOO
HORGOŠ, са седиштем у Хоргошу, ул. Банове баште бр. 55, по цени од 252.540,00 динара као најповољнијем
понуђачу и закључи уговор о отуђењу непокретности уписане у ЛН. бр. 8636 к.о. Хоргош, сагласно условима из
јавног огласа.
Одредбама члана 37. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014)
регулише се прибављање мишљења и достављање уговора Републичком јавном правобранилаштву у случају
закључења уговора о прибављању и отуђењу непокретности у својини Републике Србије рок за давање
мишљења правобранилаштва као и обавеза и рок за достављање закљученог уговора правобранилаштву са
роком.
Одредбама члана 39. истог Закона утврђено је да се одредбе члана 37. сходно примењују и код
закључења и побијања уговора о прибављању и располагању непокретностима у својини аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе, с тим што код располагања тим непокретностима у својини аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе мишљење даје, односно тужбу подноси јавно правобранилаштво
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аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, односно други орган или лице које сагласно
одлуци аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
На основу наведеног и у складу са одредбама члана 47. став 1. тачка 15 в. Статута општине Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) Скупштина општине
Кањижа донела је одлуку као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине
Број: 02-193/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 40. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 88/11), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр.
88/11), члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст, 8/2014,
4/2016 и 15/2016) на предлог Стручног тима за спровођење поступка реализације пројекта ЈПП са елементима
концесије за обављање делатности од општег интереса из своје надлежности, односно поверавања обављања
делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа, Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној дана 24. јуна 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде у отвореном поступку број 17/2016
за поверавање обављања делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на територији
општине Кањижа
Члан 1.
Предмет ове Одлуке је избор најповољније понуде за концесију – поверавање обављања делатности
градског и приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа у отвореном поступку број
17/2016.
Члан 2.
У отвореном поступку број 17/2016, за поверавање обављања делатности градског и приградског
(линијског) превоза путника на територији општине Кањижа благовремено је пристигла једна понуда понуђача
Д.О.О. ЕНКА - ПУТНИЧКИ са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Толстојева бр. 19.
Увидом у пристиглу документацију, установљено је да је за поверавање обављања делатности градског
и приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа исправну и прихватљиву понуду
доставио је понуђач Д.О.О. ЕНКА - ПУТНИЧКИ са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Толстојева бр. 19.
Члан 3.
За концесију - поверавање обављања делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на
територији општине Кањижау у отвореном поступку број 17/2016, као најповољнија, бира се понуда понуђача
Д.О.О. ЕНКА - ПУТНИЧКИ са седиштем у Новом Кнежевцу, ул. Толстојева бр. 19.
Члан 4.
Обављање делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на територији општине
Кањижа поверава се привредном друштву Д.О.О. ЕНКА- ПУТНИЧКИ са седиштем у Новом Кнежевцу, ул.
Толстојева бр. 19, на период од 5 година.
Члан 5.
Са понуђачем Д.О.О. ЕНКА- ПУТНИЧКИ, биће потписан Јавни уговор о поверавању обављања
делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа.
Скупштина општине Кањижа дала је сагласност на Коначни нацрт Јјавног уговора о поверавању
обављања делатности градског и приградског (линијског) превоза путника на територији општине Кањижа
одлуком бр. 02-48/2016-I/Б од 19.2.2016. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2016).
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Јавни уговор из става 1. овог члана биће потписан у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке
понуђачу.
Члан 6.
Овлашћује се председник општине да у име општине Кањижа - даваоца концесије, потпише Јавни
уговор са овлашћеним представником понуђача Д.О.О. ЕНКА- ПУТНИЧКИ са седиштем у Новом Кнежевцу, ул.
Толстојева бр. 19.
Члан 7.
У отвореном поступку број 17/2016, за поверавање обављања делатности градског и приградског
(линијског) превоза путника на територији општине Кањижа благовремено је пристигла једна понуда, сходно
томе и у складу са Законом о јавним набавкама не постоји активна легитимација за подношење захтева за
заштиту права.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-225/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст ,
8/2014, 4/2016 и 15/2016 ), а у вези са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије“,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон и 103/2015) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији
нацрта Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2015. годину
I
УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о обављеној ревизији нацрта Завршног рачуна буџета
општине Кањижа за 2015. годину.
II
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-296/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за локалну самоуправу
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за локалну самоуправу Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Гизела Молнар из Кањиже, ул. Метларска бр. 26
заменик председника
Иштван Бонтович из Тотовог Села, ул. Алмаши Габора бр. 27
чланови
Марта Буш из Кањиже, ул. Сомборска бб
Андор Каваи из Мале Пијаце, ул. Кошут Л. бр. 21
Војислав Савељић из Кањиже, Пијачни трг бр. 12.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-275/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за буџет и финансије
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за буџет и финансије Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
др Ева Берењи из Хоргоша, ул. Попова бр. 26
заменик председника
Хилда Хајдер из Кањиже, ул. Ј.Ј. Змај бр. 39
чланови
Јожеф Конц из Кањиже, ул. Св. Јована бр. 38
Андреа Вајда из Хоргоша, ул. Липова бр. 6
Роберт Коња из Кањиже, ул. Д. Обрадовића бр. 5.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште,
урбанизам и саобраћај
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и
саобраћај Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Никола Радмановић из Велебита, ул. Милана Басарића бр. 1
заменик председника
Карољ Туру из Хоргоша, ул Ј. Ј. Змаја бр. 13
чланови
Ана Кантор из Хоргоша, ул. Његошева бр. 54/а
мл. Иштван Молнар из Кањиже, Суботички пут бр. 37/ц
Иштван Балинт из Хоргоша, ул. Гардоњи Гезе бр. 30.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-277/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за привредна питања и предузетништво
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за привредна питања и предузетништво Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Тамаш Физеши из Кањиже, Суботички пут бр. 24
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заменик председника
Гизела Молнар из Кањиже, ул. Метларска бр. 26
чланови
Чаба Балинт из Кањиже, ул. Зилахи Лајоша бр. 5
Ангела Добо из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 35
Слађана Илић из Кањиже, Пијачни трг бр. 12.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-278/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за пољоприведу и заштиту животне средине
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за пољоприведу и заштиту животне средине Скупштине општине Кањижа, и
то:
председник
Тибор Алмаши из Мале Пијаце, ул. Трудбеничка бр. 31
заменик председника
Тибор Нађ из Хоргоша, ул. Рибље пијаце бр. 14
чланови
Имре Дафчик из Новог Села, ул. Јокаи Мора бр. 26
Габор Шандор из Орома, ул. Сарваш Габора бр. 2
Анита Њилаш Леонов из Орома, ул. С. Сремца бр. 8.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Председник Скупштине општине
Општина Кањижа
Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-279/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа
На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за културу и образовање
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за културу и образовање Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Илдико Бата из Трешњевца, ул. Виноградска бр. 30
заменик председника
Aницета Немеш из Тотовог Села, Пут Јожефа Атиле бр. 9
чланови
Ангела Бичкеи из Трешњевца, ул. М. Тита бр. 43/а
Анамарија Ујвари из Кањиже, ул. Републиканска бр. 16
Вероника Репецки из Адорјана, ул. Пап Пала бб.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-280/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за омладину и спорт
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за омладину и спорт Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Гергељ Хорват из Мартоноша, ул. Тисина бр. 3
заменик председника
Агнеш Бајус Конц из Трешњевца, ул. М. Тита бр. 89
чланови
Габор Беде из Кањиже, ул. Занатлијска бр. 45.
Дејан Мандарић из Кањиже, ул. Св. Јована бр. 24
Михаљ Халас из Кањиже, ул. Апостолска бр. 30
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија

Број: 17.

24.6.2016.
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања
I
РАЗРЕШАВА СЕ Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања
Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Ела Беседеш из Кањиже, ул. Јожеф Атиле бр. 2
заменик председника
Марта Тертели Телек из Мартоноша, ул. Беркић Јожефа бр. 17
чланови
Атила Патарица из Кањиже, ул. Занатлијска бр. 32
Олга Ракић из Кањиже, ул. Творничка бр. 30/II
Mарија Јашура из Кањиже, ул. Вук Караџића бр. 24.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-282/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Комисије за прописе, представке и предлоге

I
РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Јожеф Сабо из Адорјана, ул. Пап Пала бр. 22
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заменик председника
Ела Беседеш из Кањиже, ул. Јожеф Атила бр. 2
чланови
Мирослав Терзић из Кањиже, ул. Бањски венац бр. 9
Ђенђи Каткич из Кањиже, ул. Алеја кестенова бр. 20
Ибоља Шарњаи из Кањиже, ул. Болничка бр. 6.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-283/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст,
8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 24. јуна 2016.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу Комисије за споменике и називе улица и тргова
I
РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за споменике и називе улица и тргова Скупштине општине Кањижа, и то:
председник
Борислав Којић из Кањиже ул. Тисина бр. 1
заменик председника
Ержебет Јенеи из Кањиже, ул. Личка бр. 21
чланови
Ференц Апро из Мартоноша, ул. Св. Марковића бр. 7
Имре Телеки из Мартоноша, ул. Петефи Ш. бр. 11
Ендре Шорш из Малог Песка, ул. Ш. Петефи бб.
II
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Председник Скупштине општине
Општина Кањижа
Милош Кравић с. р.
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-284/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа
На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 54. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за локалну самоуправу
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за локалну самоуправу Скупштине општине Кањижа у саставу:
председник
1. Милена Супић из Кањиже, ул. Главна бр. 5
заменик председника
2. Др Михаљ Бимбо из Кањиже, ул. Мажуранићева бр. 1
чланови
3. Атила Шоти из Мартоноша, ул. Тиска бр. 1
4. Слађана Илић из Кањиже, Трг Пијачни 12
5. Моника Халас из Кањиже, ул. Владике Његоша бр. 28.
II
Савет за локалну самоуправу - разматра остваривање система локалне самоуправе у општини (у даљем
тексту: Општина), питања везана за организацију и рад Општинске управе, остваривање послова државне
управе које Република повери Општини, разматра питања међуопштинске сарадње и подноси предлоге
надлежном органу за успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза Општине са другим општинама
и градовима у земљи и иностранству, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.
III
Мандат Савета за локалну самоуправу траје четири године, односно до престанка мандата одборника
сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-285/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 55. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за буџет и финансије
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за буџет и финансије Скупштине општине Кањижа у саставу:
председник

Број: 17.
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1. Јожеф Конц из Кањиже, ул. Св. Јована бр. 18
заменик председника
2. Габриела Гмијовић из Кањиже, ул. Авалска бр. 3
чланови
3. Роберт Коња из Кањиже Кањижа, ул. Доситеља Обрадовића бр. 5
4. Марија Абрахам из Кањиже, ул. Боре Станковића бр. 10
5. Золтан Тандари из Кањиже, ул. Тополска бр. 3.
II
Савет за буџет и финансије - разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на
финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове
Општине, задуживање и имовину Општине, као и друга питања из области имовинско-правних односа и
финансија.
III
Мандат Савета за буџет и финансије траје четири године, односно до престанка мандата одборника
сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-286/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 56. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште,
урбанизам и саобраћај
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и
саобраћај Скупштине општине Кањижа у саставу:
председник
1. Карољ Кермеци из Кањиже, ул. Босанска бр. 8
заменик председника
2. Милош Кравић из Кањиже, ул. Босанска бб
чланови

Број: 17.
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3. Иштван Тертели из Мартоноша, ул. Беркић Јожефа бр. 17
4. Марта Киш из Кањиже, ул. Лала бр. 13
5. Јене Лепар из Хоргоша, Калварије бр. 16.
II
Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - разматра
предлоге одлука и других општих аката који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање
и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, као и друга питања из ове области
и питања везана за планирање и изградњу енергетских капацитета и снабдевање свим врстама горива, разматра
предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области просторног планирања и урбанизма на
територији Општине, разматра питања која се односе на јавни градски и приградски превоз путника (линијски и
ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу, као и
друга питања из ове области.
III
Мандат Савета за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај траје
четири године, односно до престанка мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је
именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-287/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 57. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за привредна питања и предузетништво
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и
саобраћај Скупштине општине Кањижа у саставу:
председник
1. Тибор Плетикосић из Орома, ул. Арањ Јаноша бр. 48
заменик председника
2. Никола Радмановић из Велебита, ул. Басарић Милана бр. 1
чланови
3. Јожеф Бохата из Кањиже, ул. Широка бр. 60/а
4. Золтан Тандари из Кањиже, ул. Тополска бр. 3
5. Миклош Хармат из Кањиже, ул. Ади Ендреа бр. 21.
II
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Савет за привредна питања и предузетништво - прати и разматра питања која се односе на занатство,
угоститељство, трговину, туризам, робне резерве, приватно предузетништво и уређење, обезбеђење и
коришћење пословног простора, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана и
предузетништва.`
III
Мандат Савета за привредна питања и предузетништво траје четири године, односно до престанка
мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-288/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 58. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за пољопривреду и заштиту животне средине
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за пољопривреду и заштиту животне средине Скупштине општине Кањижа у
саставу:
председник
1. Јожеф Сабо из Адорјана, ул. Пап Пала бр. 22
заменик председника
2. Милош Кравић из Кањиже, ул. Босанска бб
чланови
3. Реже Домонкош из Мале Пијаце, ул. Арањ Јаноша бр. 34/А
4. Иштван Бачкулин из Хоргоша, ул. Велика бр. 1
5. Дејан Пејак из Кањиже, ул. Црногорска бр. 6.
II
Савет за пољопривреду и заштиту животне средине - прати и разматра питања која се односе на
пољопривреду, шумарство, водопривреду и снабдевање Општине пољопривредно-прехрамбеним производима,
разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара,
заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну
средину, као и друга питања од значаја за развој ових подручја.
III
Мандат Савета за пољопривреду и заштиту животне средине траје четири године, односно до престанка
мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.

Број: 17.

24.6.2016.
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IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-289/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 59. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за културу и образовање
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за културу и образовање Скупштине општине Кањижа у саставу:
председник
1. Јене Ревид из Хоргоша, ул. Братства-јединства бр. 26/А
заменик председника
2. Вероника Курунци из Трешњевца, ул. Виноградска бр. 11
чланови
3. Милена Супић из Кањиже, ул. Главна бр. 5
4. Агота Рице из Кањиже, ул. Фехер Ференца бр. 25
5. Ева Нађ из Кањиже, ул. Болничка бр. 25.
II
Савет за културу и образовање - разматра предлоге одлука и других општих аката из области културе,
иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове области и
области заштите културних добара, разматра предлоге одлука и других општих аката и питања из области
образовања.
III
Мандат Савета за културу и образовање траје четири године, односно до престанка мандата одборника
сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 17.

24.6.2016.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-290/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 60. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за омладину и спорт
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за омладину и спорт Скупштине општине Кањижа у саставу:
председник
1. Мелинда Миковић из Хоргоша, ул. Барток Беле 2/5
заменик председника
2. Иштван Бонтович из Тотовог Села, ул. Алмаши Габора бр. 27
чланови
3. Тинде Калмар из Кањиже, ул. Новокнежевачки пут бр. 12
4. Роберт Шорш из Хоргоша, ул. Карасова бр. 39
5. Чаба Гајоди из Кањиже, ул. Братства-јединства бр. 38.
II
Савет за омладину и спорт - разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из
ових области.
III
Мандат Савета за омладину и спорт траје четири године, односно до престанка мандата одборника
сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-291/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 61. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист

Број: 17.

24.6.2016.

СТРАНА 84. OLDAL

2016. 6.24.

17. szám

општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања Скупштине
општине Кањижа у саставу:
председник
1. др Ева Берењи из Хоргоша, ул. Попова бр. 26
заменик председника
2. Слађана Илић из Кањиже, Трг Пијачни бр. 12
чланови
3. Чаба Толнаи из Кањиже, ул. Змај Јовина бр. 17
4. Милка Лончар из Кањиже, ул. Карађорђева бр. 1
5. др Илона Бенде из Кањиже, ул. Широка бр. 59.
II
Савет социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања - разматра предлоге одлука и других
општих аката из области социјалне и дечије заштите и борачко-инвалидска питања, као и сва друга питања из
ових области.
III
Мандат Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања траје четири године,
односно до престанка мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или
разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-292/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 65. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за прописе, представке и предлоге
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа у саставу:

Број: 17.

24.6.2016.
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председник
1. Никола Радмановић из Велебита, ул. Басарић М. бр. 1
заменик председника
2. Јене Уташи из Тотовог Села, ул. Кошутова бр. 4
чланови
3. Гизела Молнар из Кањиже, ул. Метларска бр. 26
4. Карољ Туру из Хоргоша, ул. Јован Јовановић Змај бр. 13
5. Моника Халас из Кањиже, ул. Владике Његоша бр. 28.
II
Комисија за прописе, представке и предлоге - разматра усклађеност предлога одлука и других општих
аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и
мишљења Скупштини.
Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике
Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је
донела Скупштина.
Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге
аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.
Комисија разматра представке и предлоге грађана упућене Скупштини и предлаже мере за решење
питања садржаних у њима.
III
Мандат Комисије за прописе, представке и предлоге траје четири године, односно до престанка мандата
одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-293/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 63. и 65. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен
текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) и члана 43., 44. и 67. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 15/2016) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 24. јуна 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за споменике и називе улица и тргова
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисије за споменике и називе улица и тргова Скупштине општине Кањижа у саставу:
председник
1. Карољ Кермеци из Кањиже, ул. Босанска бр. 8

Број: 17.
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заменик председника
2. Ђерђ Ладоцки из Кањиже, ул. Арањ Јаноша бр. 18
чланови
3. Милка Лончар из Кањиже, ул. Карађорђева бр. 1
4. Золтан Валкаи из Кањиже, ул. Главна бр. 24/А
5. Золтан Ваш из Хоргоша, ул. Барток Беле бр. 12.
II
Комисија за споменике и називе улица и тргова - врши послове утврђене прописом Скупштине о
постављању споменика на јавним местима и одређивању назива улица и тргова.
III
Мандат Комисије за споменике и називе улица и тргова траје четири године, односно до престанка
мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења.
IV
Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница
сталних радних тела обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника
Општинске управе општине Кањижа.
V
Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-294/2016-I/Б
Дана: 24.6.2016. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 90.
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)
и члана 28. Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
9/2014) председник општине Кањижа, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
o разрешењу помоћника председника општине за област развоја општине
I
РАЗРЕШАВА СЕ ДР ЗОЛТАН ШАРЊАИ из Кањиже, помоћник председника општине за област
развоја општине, са даном 9.6.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Одредбом члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон)
утврђено је да се статутом општине може предвидети да се у општинкој управи постављају помоћници
председника општине за поједине области, као и да исте именује и разрешава председник општине. Статутом
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)
предвиђена је могућност да председник општине у општинској управи може поставити до три помоћника.
Одлуком о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2014)
утврђене су области за које се у општинској управи могу поставити помоћници председника општине.
Сагласно одредбама члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 –
др. закон) председник општине донео је решење као у диспозитиву.
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Председник општине Кањижа
др Михаљ Бимбо с. р.

На основу члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 90.
Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)
и члана 28. Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
9/2014) председник општине Кањижа, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
o престанку функције помоћника председника општине за област образовања
I
РАЗРЕШАВА СЕ ДР ЗОЛТАН КАТКИЧ из Кањиже, помоћник председника општине за област
образовања, са даном 9.6.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Образложење
Одредбом члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон)
утврђено је да се статутом општине може предвидети да се у општинкој управи постављају помоћници
председника општине за поједине области, као и да исте именује и разрешава председник општине. Статутом
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016)
предвиђена је могућност да председник општине у општинској управи може поставити до три помоћника.
Одлуком о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2014)
утврђене су области за које се у општинској управи могу поставити помоћници председника општине.
Сагласно одредбама члана 58. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 –
др. закон) председник општине донео је решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 02-243/2016-I/A
Дана: 9. јуна 2016. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
др Михаљ Бимбо с. р.
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