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На основу члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 19/2014, 7/2015 и 11/2015) председник општине Кањижа донео је
ОДЛУКУ
о избору пројеката невладиних организација који се финансирају из
буџета општине Kањижа по III. jaвном конкурсу за 2015. годину
I
На основу расписаног III. Јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2015. годину, а на предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката невладиних организација, додељују се средства за финансирање пројеката невладиних организација у укупном износу од 1.050.000,00 динара према следећем:
Ред.
бр.
1.
2.
3.

Назив удружења

Пројекат

Удружење грађана „Mozgalom Kispiacért”
Мале Пијаце
Дестинација менаџмент организација Кањижа

Обнова дечијих игралишта и одржавање обале
Тисе (програм јавних радова)
Брендирање и интегрисање туристичке понуде
општине Кањижа у међународне токове
Пијаца локалних производа – Мештанима од
мештана
Укупно:

Удружење грађана Meta Terra

Износ
250.000
770.000
30.000
1.050.000

II
Пренос додељених средстава у износу од 1.050.000,00 динара извршиће се из средстава утврђених
Одлуком о буџету општине Кањижа за 2015. годину раздео 2 глава 1 функција 110 позиција 114 економска
класификација 481 – суфинансирање програма и текућих расхода невладиних организација.
III
Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор на ову Одлуку Општинском већу општине
Кањижа, у року од 8 дана од дана достављања ове Одлуке.
Са изабраним подносиоцима пријаве ће се закључити уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.
IV
Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет презентацији
општине Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима
јавног информисања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-322/2015-I/A-3
Дана: 17.11.2015. године
Кањижа
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-5/2015-I/Ц-118
Дана: 6.11.2015. године
Кањижа

Председник општине
др Михаљ Бимбо с. р.
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На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон). члана 74. Статута Општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“ бр. 4/2014 – пречишћен текст,
и 8/2014), члана 6. Одлуке о одржавању и финансирању манифестација од значаја за општину Кањижа и предлога Комисије за за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа, Општинско веће општине
Кањижа на 118. седници, донело је
ОДЛУКУ
манифестацијама од значаја за општину Кањижа за 2016. годину
УТВРЂУЈУ СЕ манифестације од значаја за општину Кањижа за 2016. годину, и то:
Назив манифестације

Датум

Организатор

„Богата грана“
15. Март
Међународни дечји фестивал модерних
и народних плесова „Кањижа куп“
Дечији фестивал
Фестивал трактора у Трешњевцу
„Заједно је лепо“ – дан деце
предшколског узраста
Гастрономско такмичење народа без
граница
Међународни рукометни турнир
„Кањижа куп“

5. март
15. март

КУД „Petőfi Sándor“, Трешњевац
Општина Кањижа

16. април

Плесни клуб „M-Plus“, Кањижа

22–23. април
22. мај

ОШ „Jovan Jovanović Zmaj“
„У здравом телу жива традиција“, Трешњевцу
Предшколска установа „Наши бисери“
Кањижа
Удружење за чување туристичке и гастро
традиције Војводине „Chef”, Мале Пијаце

Интернационални атлетски и пливачки
маратон
Међународна кајакашка регата
Дан Светог Стефана и Празник новог
хлеба
Колонија књижевника
Дан без аутомобила
Бербански дани у Хоргошу
Међународни фестивал кукуруза
6. октобар
Традиционална фатимска свечаност
Дан општине Кањижа
Дан мртвих и свих свеих

18. јун
26. јун
11-14. август

„Бања-Кањижа“, Кањижа

13. август

Општина Кањижа, Спортски савез општине

14. август

Кајакашки клуб „Братство“, Кањижа

21. август

Општина Кањижа

1–3. септембар
22. септембар
23–
25.септембар
7–9. октобар
6. октобар
16. октобар
20. октобар
2. новембар

Библиотека „József Attila“
Друштво љубитеља природе, Кањижа

Дан просветних радника

8. новембар

„С нама је округао свет“

4. децембар

Дан радости
Дочек Нове године

20–21. или 28.
децембар
31. децембар

Месна заједница Хоргош, КУД „Bartók Béla“
Фолклорно-плесно друштво „Тиса“
Општина Кањижа
Удружење „Баћанеум – наш дом“
Општина Кањижа
Општина Кањижа
Удружење просветних радника општине
Кањижа
Удружење за помоћ и заштиту интереса
ментално и физички оштећених лица „С
тобом за њих“
Центар за социјални рад, Кањижа
Општина Кањижа
Председник Општинског већа
др Михаљ Бимбо с. р.

Одлуку доставити:
1. Комисији за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа
2. Архиви
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На основу члана 122. став 4. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014
– пречишћен текст) и по извршеном сравњењу са изворником Одлуке о давању на коришћење Друштву са
ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица
непокретности у јавној својини општине Кањижа уписану у ЛН бр. 18 к.о. Mартонош, парцела бр. 6015/2 („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 17/2015) бр. 02-331/2015-I/Б од 27. новембра 2015. године на српском и мађарском
језику дошло је до техничке грешке, те се даје следећа
И С П Р А В К А
У Одлуци о давању на коришћење Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним
отпадом „Регионална депонија“ Суботица непокретности у јавној својини општине Кањижа уписану у ЛН бр.
18 к.о. Mартонош, парцела бр. 6015/2 („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2015) бр. 02-331/2015-I/Б од 27.
новембра 2015. године на српском и мађарском језику у тачки I уместо броја: „21208 m²“ треба да стоји: „21008
m2“.
Дана: 11.12.2015. год.
Секретар Скупштине општине Кањижа
Марија Миловановић, с. р.
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