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На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр. 48/1994 и
11/1998), члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон)
и члана 47. тачка 7. 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 30. новембра 2016. године донела
је
ОДЛУКУ
о расписивању референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке
о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мартонош за период од
01.01.2017. године до 31.12.2026. године
I
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице Мартонош ради изјашњавања грађана о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мартонош за период од 01.01.2017.
године до 31.12.2026. године.
II
Референдум ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју
Месне заједнице Мартонош за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године (на период од 10 година)
спровешће се од 16. децембра 2016. године до 20. децембра 2016. године, пре подне у времену од 08,00 – 10,00
часова и после подне у времену од 15.00-18.00 часова у просторијама зграде Месне заједнице Мартонош у
насељеном месту Мартонош, Трг Слободе бр. 1 и у простријама старе школе у насељеном месту Мали Песак,
Дожа Ђерђа бр. 6.
III
На референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мартонош за
период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године ?“
IV
На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи:
„Да“ или „Не“.
V
На референдуму ће се изјашњавати грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Мартонош.
На референдуму ће се изјашњавати и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју
Месне заједнице Мартонош, али на овом подручју имају непокретну имовину, у складу са Закном о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин.
изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2016).
Списак грађана из става 2. ове тачке сачиниће Савет Месне заједнице Мартонош, на основу података
којима располаже Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију Општинске управе општине
Кањижа и Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Кањижа.
VI
Скупштина општине Кањижа доноси решење о образовању Комисије за спровођење референдума на
подручју Месне заједнице Мартонош.
Комисија за спровођење референдума из става 1. ове тачке има обавезу да: одреди гласачка места,
образује гласачке одборе, утврди укупне резултате референдума, достави Извештај о спроведеном референдуму
Скупштини општине Кањижа и Савету Месне заједнице Мартонош и обави друге послове у складу са законом.
VII
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-474/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.
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На основу члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон),
члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2016) и на
основу члана 47. тачка 7. 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 30. новембра 2016. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Мартонош
за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се самодопринос на подручју Месне заједнице Мартонош (у даљем тексту: Месна
заједница) ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана Месне заједнице.
Средства самодоприноса користиће се за задовољавање и финансирање следећих потреба и
инвестиција Месне заједнице:
1. Комуналне инвестиције
- израда пројектно-техничке документације за атмосферску канализацију,
- израда пројектно-техничке документације за индустријски парк
- изградња и поправка тротоара
- формирање паркинг простора код католичког гробља
- поправка путева туцаником и пресвлачење коловоза
2. Адаптација и одржавање објеката Месне заједнице, обезбеђење функционисања
истих и Фондације за очување Мартоноша

35%

30%

3. Функционисање стручне службе Месне заједнице
- исплата плате запослених у МЗ
- исплата материјалних трошкова
- трошкови изборних активности

15%

4. Изградња система фекалне канализације у насељеном месту Мартонош
- изградња I. фазе система фекалне канализације у улицама: Маршала Тита,
Беркић Јожефа, Крстеканић Ратка, Братства и јединства, Трг слободе, Петрић
Радивоја

10%

5. Непредвиђене инвестиције
- помоћ удружењима грађана, верским организацијама, културно-уметничким
друштвима, накнаде за разне врсте услуга, помоћ школама и предшколској
установи, равнање и изградња атарских путева, средства за учешће на конкурсима

10%

Члан 2.
Подручје Месне заједнице Мартонош чини територија катастарске општине Мартонош.
Члан 3.
Самодопринос се уводи за период од 1. јануара 2017. до 31. децембра 2026. године.
Члан 4.
Самодопринос се уводи у новцу.
Укупан планиран износ средстава која се прикупљају самодоприносом износи 72.500.000,00 (словима:
седамдесетдвамилионапетстотинахиљада) динара, и то:
- за 2017. годину
5.000.000,00 динара
- за 2018. годину
5.000.000,00 динара
- за 2019. годину
6.000.000,00 динара
- за 2020. годину
6.500.000,00 динара
- за 2021. годину
7.000.000,00 динара
- за 2022. годину
7.500.000,00 динара
- за 2023. годину
8.000.000,00 динара
- за 2024. годину
8.500.000,00 динара
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9.000.000,00 динара
9.500.000,00 динара

Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Мартонош, ако на том подручју имају непокретну
имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса је донета ако се за увођење месног самодоприноса у Месној
заједници Мартонош, изјаснила већина грађана из става 1. овог члана.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мартонош, утврдиће
Скупштина општине Кањижа, у складу са Законом и Статутом.
Члан 6.
Самодопринос се уводи из извора и по стопама:
- на нето зараде (плате) запослених
2,5 %
- приходи од самосталних делатности
2,5 %
- на нето примања по уговору о делу
2,5 %
- земљорадници у вредности 35 кг пшенице по катастарском хектару, у зависности од класе њиве,
прерачунато у виду стопе на катастарски приход узимајући у обзир цену на Продуктној берзи у Новом Саду на
дан 1. августа у години у којој се утврђује годишња обавеза плаћања самодоприноса.
Грађани који плаћају самодопринос на основу нето зараде, на основу поднетог захтева ослобађају се
плаћања самодоприноса на пољопривредно земљиште у текућој години.
Самодопринос се не може уводити на примања која су Законом изузета од опорезивања.
Члан 7.
Послове обрачуна и наплате самодоприноса врши исплатилац примања истовремено са њиховом
исплатом, у складу са законом.
У случају кад се обрачун врши системом пореза по одбитку, приликом сваке исплате одговарајућег
прихода исплатилац врши обрачун и уплату самодоприноса на тај приход.
Обрачун и наплату самодоприноса из личног примања, односно прихода на које се плаћа порез у
проценту од сваког оствареног бруто прихода, врше исплатиоци тих личних примања, односно прихода,
истовремено са уплатом одговарајућих пореза и доприноса.
Члан 8.
Новчана средства самодоприноса уплаћују се и евидентирају на прописаном рачуну јавних прихода
општинског буџета.
Средства самодоприноса строго су наменског карактера.
О вођењу евиденције, ажурирању спискова обвезника, обавештавању исплатиоца и обвезника о
заведеном самодоприносу, броју и промени уплатног рачуна, приливу, наплати, утрошку средстава
самодоприноса, приоритетима и роковима реализације пројеката из члана 3. ове Одлуке стараће се
организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове буџета и финансија.
Наредбодавац за средства самодоприноса је председник Месне заједнице.
Члан 9.
У погледу начина утврђивања самодоприноса, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе
закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
Члан 10.
Грађани врше надзор над наменском употребом средстава самодоприноса путем Савета Месне
заједнице.
Савет Месне заједнице дужан је да најмање једанпут годишње, а обавезно приликом усвајања
годишњег финансијског извештаја, информише грађане на збору или путем средстава информисања о приливу
и трошењу средстава самодоприноса.
Члан 11.
У случају да се самодоприносом остваре средства изнад износа предвиђеног овом Одлуком, вишак
средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин – свим уплатиоцима самодоприноса.
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Члан 12.
Комисија за спровођење референдума подноси извештај о спроведеном референдуму Скупштини
општине Кањижа.
Члан 13.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-475/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 198. став 5. и члана 525 став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.
36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15), у вези са чланом 76. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник
РС“, бр. 15/16). члана 4. став 2. Оснивачког акта Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 20/16), члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и
83/14 - др. закон) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/14 –
пречишћени текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању ликвидације Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа
Члан 1.
Покреће се поступак ликвидације над Јавним предузећем за уређење насеља општине Кањижа (у даљем
тексту: Јавно предузеће), са седиштем у Кањижи, Новокнежевачки пут бр. 5, уписаним у Регистар привредних
субјеката Агенције за привредне регистре Решењем бр. BD. 19234/2005 од 13.06.2005. године, матични број
08026025, ПИБ 100870772, са пословним бројем рачуна у Трезору: 840-0000000642641-80, 840-000003024384565 и 840-0000001368741-12, код Филијале управе за трезор Кањижа.
Члан 2.
Јавно предузеће је основано Одлуком о оснивању Јавног предузећа предузећем за уређење насеља
општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 3/1992)
Седиште Јавног предузећа је у Кањижи, Новокнежевачки пут бр. 5.
Оснивач Јавног предузећа је Општина Кањижа, Трг главни бр. 1.
Члан 3.
Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем
огласа о покретању ликвидације, у складу са одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката.
Члан 4.
За ликвидационог управника Јавног предузећа именује се Анико Барлог, дипл. економ. из Кањиже, ул.
Фехер Ференца бр. 16, ЈМБГ:1309974825028.
Ликвидациони управник заступа друштво и одговоран је за законитост пословања друштва.
Разрешава се функције директора и законског заступника Јавног предузећа Јанош Кевешди дипл. инж.
грађ. из Кањиже, као и председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа са даном регистрације ове
одлуке код Агенције за привредне регистре.
Члан 5.
Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана рачунајући од дана доношења ове
одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре, уз регистрациону пријаву о покретања поступка ликвидације
и ову Одлуку ради њене регистрације.
Даном регистрације ове одлуке и објављивањем огласа о покретању ликвидације, престаје са радом
Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа.
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Члан 6.
Од дана регистрације ове одлуке ликвидациони управник може, у складу са законом, предузимати
следеће активности:
- вршити радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације,
- предузимати радње потребне за спровођење ликвидације,
- вршити и друге послове неопходне ради спровођења ликвидације.
За време ликвидације друштва не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденде, нити се имовина
Јавног предузећа расподељује оснивачу пре исплате свих потраживања поверилаца.
Члан 7.
Након доношења ове одлуке делатности Јавног предузећа обављаће организационе јединице
Општинске управе општине Кањижа и Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.
Члан 8.
Права, обавезе, одговорности и имовина Јавног предузећа коју чини право својине на покретним
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и друга имовинска права преузеће
Општина Кањижа.
Документацију насталу у раду Јавног предузећа, која представља архивску грађу, преузеће Општина
Кањижа на даљу надлежност, у складу са законом.
Члан 9.
Покретање ликвидационог поступка и престанак рада Јавног предузећа за уређење насеља оппштине
Кањижа је разлог за престанак радног односа.
Ликвидациони управник одлучује о престанку радног односа и о томе обавештава Општинског веће,
односно организацију за запошљавање.
Члан 10.
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року од 90
дана, од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет страници регистра
привредних субјеката.
Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта друштва: Јавно предузеће за уређење насеља
општине Кањижа, 24420 Кањижа, Новокнежевачки пут бр. 5.
Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве најкасније у
року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.
Позивају се сви дужници Јавног предузећа да измире своје доспеле обавезе према Јавном предузећу за
уређење насеља општине Кањижа.
Члан 11.
Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити и писано обавештење о покретању
ликвидације Јавног предузећа, најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације.
Обавештење ликвидационог управника из става 1 овог члана између осталог садржи: податак о дану
објављивања и периоду трајања огласа о покретању ликвидације, адресу седишта друштва на коју поверилац
доставља пријаву потраживања, упозорење да ће потраживање повериоца бити преклудирано ако га поверилац
не пријави најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о покретању ликвидације.
Повериоци чије је потраживање утврђено извршном исправом и повериоци у вези са чијим
потраживањем против Јавног предузећа почне да тече парница до почетка ликвидације немају обавезу
пријављивања потраживања, а њихова потраживања се сматрају пријављеним, у складу са законом.
Члан 12.
Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања познатих поверилаца Јавно предузеће ће
евидентирати у листу пријављених потраживања и сачинити листу признатих и оспорених потраживања.
Јавно предузеће може, у року од 30 дана од дана пријема пријаве потраживања, оспорити потраживање
повериоца, у ком случају је обавезно да о томе у истом року обавести повериоца уз образложење оспоравања
потраживања.
Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15
дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем обавести
Јавно предузеће, то потраживање се сматра преклудираним.
Ако је до тренутка пријема обавештења о оспоравању потраживања поверилац против Јавног предузећа
већ покренуо поступак о том потраживању пред надлежним судом, поверилац није дужан да покреће нови
поступак по пријему обавештења о оспоравању потраживања.
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Потраживања настала након покретања ликвидације не пријављују се и морају се намирити до
окончања ликвидације.
Члан 13.
Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони
биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којима се уређују рачуноводство и ревизија
и у истом року ће га доставити Скупштини општине Кањижа на усвајање.
Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана почетка ликвидације
саставити почетни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке Скупштине општине Кањижа о усвајању
истог предузети потребне радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о
регистрацији.
Ликвидациони управник не може отпочети са плаћањима ради намирења поверилаца, нити са
исплатама оснивачу пре регистрације почетног ликвидационог извештаја, осим плаћања обавеза из текућег
пословања Јавног предузећа.
Члан 14.
Ликвидација се окончава доношењем одлуке о окончању ликвидације од стране Скупштине општине
Кањижа.
По окончању ликвидације, Јавно предузеће се брише из Регистра привредних субјеката у складу са
одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката.
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-485/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 6. ст. 5-7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
„Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04,
61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13 и 68/14 – др. закон) и члана 47. Статута општине
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина
општине Кањижа на седници, одржаној 30. новембра 2016. године, донела је
О Д Л У К У
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зони
у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину
у општини Кањижа
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена)
одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за 2017.
годину у општини Кањижа.
Члан 2.
На територији општине Кањижа одређене су зоне за утврђивање пореза на имовину, и то: прва, друга и
трећа зона, с тим што је прва зона одређена као најопремљенија зона.
Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на
територији општине Кањижа у првој зони износе:
1) за грађевинско земљиште
2.000,00 динара
2) за пољопривредно земљиште
/
3) за шумско земљиште
/
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4. за станове
5) за куће за становање
6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте
који служе за обављање делатности
7) за гараже и гаражна места
Члан 4.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање
територији општине Кањижа у другој зони износе:
1) за грађевинско земљиште
2) за пољопривредно земљиште
3) за шумско земљиште
4. за станове
5) за куће за становање
6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте
који служе за обављање делатности
7) за гараже и гаражна места
Члан 5.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање
територији општине Кањижа у трећој зони износе:
1) за грађевинско земљиште
2) за пољопривредно земљиште према евиденцији РГЗ
- 1. класа
- 2. класа
- 3. класа
- 4. класа
- 5. класа
- 6. класа
- 7. класа
- земљиште без класе
3) за шумско земљиште
4) за станове
5) за куће за становање
6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске
објекте који служе за обављање делатности
7) за гараже и гаражна места
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38.000,00 динара
35.000,00 динара
73.719,03 динара
18.537,33 динара.
пореза на имовину за 2017. године на
1.600,00 динара
/
/
32.500,00 динара
23.000,00 динара
58.975,22 динара
14.829,86 динара.
пореза на имовину за 2017. године на
500,00 динара
70,00 динара
65,00 динара
60,00 динара
50,00 динара
35,00 динара
25,00 динара
20,00 динара
20,00 динара
/
14.000,00 динара
10.000,00 динара
29.487,61 динара
7.415,00 динара

Члан 6.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за
2016. годину у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 17/2015).
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници
општине Кањижа.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“, а
примењује се од 1. јануара 2017. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-484/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.
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На основу члана 59. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и
83/14 – др.закон ) и члана 47. тачка 19б Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14
– пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКА
о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа
Члан 1.
Члан 9. Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
9/14 и 7/15) мења се и гласи:
„Организационе јединице у општинској управи су:
1. Одељење за привреду, финансије и развој
1.1. Одсек за привреду и развој
1.2. Одсек за грађевинске и инспекцијске послове
1.3. Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију
1.3.1. Служба за локалну пореску администрацију
2. Одељење за општу управу и друштвене делатности
3. Служба за скупштинске послове
4. Одсек за информатичко-техничке послове.“
Члан 2.
У члану 10. после алинеје тринаест додају се нове алинеје четрнаест и петнаест које гласе:
„– обавља послове везано за ванредне ситуације,
–обавља послове из своје надлежности у систему заштите и спасавања,“
Досадашња алинеја четрнаест постаје алинеја шеснаест.
Члан 3.
Поднаслов изнад члана 11. мења се и гласи: „1.2. Одсек за грађевинске и инспекцијске послове“.
Члан 4.
У члану 11. речи: „Служба за инспекцијско-надзорне послове“ замењују се речима: „Одсек за
грађевинске и инспекцијске послове“.
У члану 11. алинеја прва речи: „надлежна служба“ замењују се речима: „надлежан одсек“.
Члан 5.
У поднаслову изнад члана 12. број: „1.2.“ замењује се бројем „1.3.“.
Члан 6.
У поднаслову изнад члана 13. број: „1.2.1.“ замењује се бројем „1.3.1“.
Члан 7.
У наслову изнад члана 14. речи: „ОПШТЕ ПОСЛОВЕ“ замењују се речима: „ОПШТУ УПРАВУ“.
Члан 8.
У члану 14. речи: „опште послове“ замењују се речима: „општу управу“.
У члану 14. алинеја тринаеста, двадесета и двадесет пета бришу се.
Члан 15. мења се и гласи:
„Служба за скупштинске послове:

Члан 9.
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врши стручне, организационе и административно-техничке послове за скупштину општине, општинско
веће и председника општине,
врши послове припреме седница и обраду аката донетих на седницама скупштине општине и
општинског већа, као и аката које је донео председник општине и припрема исте за потписивање и
објављивање,
води евиденцију и врши израду записника о одржаним седницама, евидентирање, архивирање и чување
изворних докумената и аката донетих од стране скупштине општине, општинског већа и председника
општине,
сарађује са организационим јединицама општинске управе у припреми нацрта и предлога општих и
других аката које доносе органи општине,
врши припрему аката и материјала који се односе на организацију и рад скупштине општине и
општинског већа и учествује у припреми акта из надлежности општине који нису у делокругу других
организационих јединица општинске управе,
припрема пречишћени текст општинских прописа,
врши стручне и организационе послове за потребе сталних и повремених радних тела које образује
скупштина општине, општинско веће и председник општине,
врши послове управљања људским ресурсима
врши припрему појединачних аката везано за остваривање права из радног односа изабраних,
именованих и постављених лица у органима општине, односно запослених у општинској управи и
обавља друге послове, сходно одредбама закона и других прописа који уређују радне односе,
води евиденцију јавних функционера у органима општине и доставља податаке, информације и
докумената надлежном органу у складу са законом који уређује борбу против корупције и сукоб
интереса,
врши израду извештаја о раду општинског већа,
пружа стручну и другу помоћ одборницима и одборничким групама у вршењу њихових дужности,
стара се о остваривању јавности рада скупштине општине и општинског већа, у складу са законом и
статутом општине
врши послове превођења и лекторисања материјала за седнице скупштине општине, радна тела
скупштине општине, општинско веће и председника општине;
врши послове припреме, израде и ажурирања интернет презентације општине
врши послове информисања јавности о активностима органа општине, организација и установа чији је
оснивач општина;
врше послове штампања и умножавања материјала за седнице скупштине општине и општинског већа
врши послове уређења и издавања службеног гласила општине,
обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама скупштине општине и другим актима,
као и послове које му повере председник општине и начелник општинске управе.“
Члан 10.
После члана 15. додаје се наслов изнад члана и члан 15а који гласе:
„4. ОДСЕК ЗА ИНФОРМАТИЧКО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 15а
Одсек за информатичко-техничке послове:
– врши послове планирања, организовања и реализације информационог система органа општине;
– врши послове развоја информационог система органа општине, организација и установа, чији је
оснивач општина;
– послове усавршавања и обуке запослених из области информатике, као и реализацију истих;
– послове анализе стања информационог система и предлаже мере за проширења информациног
система;
– послове припреме и израде програма;
– послове одржавања информационог система;
– послове сталне контроле функционисања система и послове превентивног одржавања;
– одржавање и коришћење заједничких и специфичних база података и информација,
– оперативну експлоатацију рачунарске опреме;
– послове информатике и аутоматске обраде података;
– обезбеђивање превоза моторним возилима са и без возача у службене сврхе и старање о њиховом
одржавања;
– послове одржавања хигијене (чишћење и спремање) пословних просторија, инвентара и опреме,
дворишног простора и простора око зграде општине;
– послове који се односе на загревање пословних просторија;
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– послове физичко-техничког обезбеђивања објекта:
– послове текућег одржавања објеката и опреме;
– послове доставе (разношење и уручивање пошиљки и писмена и материјала за седнице органа
општине);
– обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама скупштине општине и другим актима,
као и послове које му повере председник општине и начелник општинске управе.“
Члан 11.
У члану 17. став 2. мења се и гласи:
„За начелника oпштинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова,
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним срудијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног
искуства у струци и познаје језике који су у службеној употреби у општини.“
Члан 12.
У члану 18. алинеја друга мења се и гласи:
„– врши израду предлога правилника о организацији и систематизацији радних места општинске
управе“
Члан 13.
Члан 22. мења се и гласи:
„На радни однос функционера и запослених у општинској управи примењују се одредбе закона који
уређује права и дужности из радног односа запослених у органима јединице локалне самоуправе и други
прописи.
За службенике и намештенике, права и дужности у име послодавца врши начелник општинске управе.“

места;

Члан 14.
Члан 23. мења се и гласи:
„У радни однос у општинску управу може се примити лице под следећим условима:
1) да је пунолетан држављанин Републике Србије;
2) да има прописано образовање;
3) да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних

4) да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
5) да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.“
Члан 15.
Члан 24. брише се.
Члан 16.
Члан 25. мења се и гласи:
„У општинској управи може се засновати радни однос са приправником уколико постоји слободно
радно место у складу са Кадровским планом и уколико лице са којим заснива такав радни однос има
образовање које је прописано као услов за рад на том радном месту.
На права и обавезе приправника, приправнички стаж, стручну обуку приправника и обавезу полагања
стручног испита примењују се одредбе закона који уређује права и дужности из радног односа запослених у
органима јединице локалне самоуправе и други прописи.”
Члан 17.
У члану 26. речи: „и другим прописима“ замењују се речима: „који уређује права и дужности из радног
односа запослених у органима јединице локалне самоуправе.“
Члан 27. брише се.

Члан 18.

Члан 19.
У члану 40 став 2. мења се и гласи:
„Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије и гласи:
„Република Србија – Szerb Köztársaság
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Аутономна Покрајина Војводина – Vajdaság Autonóm Tartomány
Општина Кaњижа – Magyarkanizsa község
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА – MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI
HIVATAL
Kaњижа –Magyarkanizsa.“
У ставу 3. речи: „и латиничним“ бришу се.
Члан 20.
У члану 43. речи: „акту о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управe“ замењују се
речима: „Правилнику из члана 38. ове одлуке.“
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи усваја Општинско
веће општине Кањижа.
Члан 22.
Запослени у општинској управи настављају са радом на досадашњим пословима до распоређивања по
новом Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској управи.
Члан 23.
Комисија за прописе сачиниће пречишћен текст Одлуке о организацији општинске управе општине
Кањижа у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-483/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – испр, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14
и 145/14) и члана 47. тачка 6. и 14. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 –
пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016.
године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Oдлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 5/2015).
Члан 2.
У чл. 4, 7, 22, 25 и 26 речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа“ у одређеном падежу,
замењују се речима: „Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 99. ст. 5., 17. и 20., члана 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС,
50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине
Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016. године, донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у
jавној својини општине Кањижа
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским
земљиштем у јавној својини општине кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015).
Члан 2.
У члану 41. став 2. речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа“ замењују се речима:
„Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-499/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 7. и члана 36. став 1 и 4 Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95,
66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 – др. закони), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр.
65/13 и 13/16) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 –
пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016.
године донела је

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о ауто-такси превозу
Члан 1.
У члану 5. став 2. Одлуке о ауто-такси превозу („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен
текст) речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа“ замењују се речима: „Јавно предузеће за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: Јавно предузеће“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Kaњижа“.
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Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
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Број: 02-494/2016/I-Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу чланова 157. и 158. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 53/10
и 101/11), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон),
члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) и члана 47. тачка 6. Статута општине
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016. године донела је
О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима на територији општине
Кањижа
Члан 1.
У члану 2. став 2. Одлуке о безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 3/2012) речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа“ замењују се
речима: „Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа“.
Члан 2.
У члану 6. став 2. мења се и гласи:
„На делу пута где се сусрећу или укрштају државни и општински путеви, некатегорисани путеви,
односно улице у насељу, организациона јединица за саобраћај дужна је да приликом техничког регулисања
саобраћаја из своје надлежности акте која доноси усклади са начином техничког регулисања саобраћаја на
државном путу.“
Члан 3.
У члану 27. став 1. речи: „саобраћајне инспекције“ замењују се речју: „саобраћаја“.
У члану 27. додаје се став 2. који гласи:
„Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши саобраћајни инспектор.“
Члан 4.
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: 02-495/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 14. став 2. и члана 56. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 46/95,
66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 – др. закони), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. бр.
65/13 и 13/16) и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 –
пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016.
године донела је
О Д Л УК У
о изменама и допунама Одлуке о одређивању међумесних аутобуских стајалишта и стајалишта у
градском и приградском саобраћају на територији општине Кањижа
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Члан 1.
У члану 3. Одлуке о одређивању међумесних аутобуских стајалишта и стајалишта у градском и
приградском саобраћају на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2010) речи:
„Скупштина општине Кањижа“ замењују се речима: „организациона јединица Општинске управе надлежна за
послове саобраћаја по прибављеном мишљењу управљача саобраћајницом.“
Члан 2.
После члана 6. додаје се члан 6а. који гласи:
„Члан 6а
„О спровођењу ове одлуке стараће се Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.“
Члан 3.
У члану 7. речи: „Одељење за инспекцијско-надзорне послове општинске управе општине Кањижа“
замењују се речима: „организациона једница Општинске управе надлежна за послове саобраћаја“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Kaњижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-496/2016/I-Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 – др. закони), члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) и
члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст,
8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016. године, донела је
О Д Л У К У
о изменама Одлуке о обављању јавног превоза путника у друмском саобрађају
на територији општине Kањижа
Члан 1.
У члану 3. став 1. Одлуке о обављању јавног превоза путника
у друмском саобрађају
на територији општине Kањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/11) речи: „надлежног одељења општинске
управе“ замењују се речима: „организационе јединице Општинске управе надележне за послове саобраћаја (у
даљем тексту: надележна организациона једница“.
Члан 2.
У чл. 3., 4., и 7. речи: „надлежно одељење“ замењују се речима: „надлежна организациона једница“.
Члан 3.
У члану 15. став 5. речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа“ замењује се речима:
„Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа (у даљем тексту: Јавно предузеће)
Члан 4.
У чл. 16. став 3. и члану 17. ст. 2., 3., 4. и 5. речи: „Јавно предузеће за уређење насеља општине
Кањижа“ замењује се речима: „Јавно предузеће“.
Члан 5.
У члану 19. став 2. мења се и гласи:
„У важећем и овереном ценовнику из става 1. овог члана цена превоза по путном километру не може
бити нижа од прописане цене.“
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Члан 6.
Члан 30. мења се и гласи:
„Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши организациона јединица Општинске управе
надлежна за послове саобраћаја.
Инспекцијски надзор врши саобраћајни инспектор Општинске управе.
У складу са законом саобраћајни инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа возила којима се обавља линијски превоз,
2. контролише важеће и оверене редове вожње,
3. утврђује идентитет превозника, возача и других одговорних лица за обављање линијског превоза
контролом личних карата и других одговарајућих исправа,
4. контролише превозна документа у обављању линијског превоза и
5. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију превозника.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Kaњижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-497/2016/I-Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 69г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 - пречишћен текст,
8/14, 4/14 и 15/14) и члана 69. Пословника Скупштине општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,
бр. 12/15 – пречеишћен текст и 15/16), у вези са чланом 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник
РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и чланом
42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС“, бр. 45/13) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 30. новембра 2016. године, донела је
О Д Л У К У
о измени Одлуке о образовању Савета за здравље општине Кањижа
I
У тачки II Одлуке о образовању Савета за здравље општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 21/13) у алинеји 4. речи: „Пирошка Дарабан, представник општине Кањижа“ замењују се речима:
„Ласло Чикош, представник општине Кањижа“.
II
Мандат новоименованог представника општине Кањижа траје до истека мандата Савета за здравље
општине Кањижа именованог Одлуком о образовању Савета за здравље општине Кањижа бр. 02-321/2013-I/Б
од 28.11.2013. године.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-477/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07 и 83/14 др. закон), члана 73. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Сл.
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гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12 – одлука УС), члана 3., 4. и 5. Уредбе о означавању назива насељених места,
улица и тргова, означавању зграда кућним бројевима и вођењу регистра кућних бројева, улица и тргова
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/12), члана 53. став 1. тачка 4. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16), по прибављеном мишљењу
Националног савета мађарске националне мањине бр. МNT-V/Z/305/2016 од 28.11.2016. године и уз претходну
сагласност Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
бр. 141-015-2/2016-01-6 од дана 28.11.2016. Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 30.
новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊE
о одређивању назива улицa
I
Одређују се називи улица на подручју општине Кањижа, и то:
1. улица Шумска на кат. парцелама бр. 25/1, 22 и 26 к.о. Кањижа, у насељеном месту Кањижа
2. улица Бикарница на кат. парцели бр. 5652 и 10331 к.о. Кањижа, у насељеном месту Кањижа
3. улица Зелена долина на кат. парцели бр. 6842 к.о. Мартонош, у насељеном месту Мартонош
4. улица Дудов пут на кат. парцели бр. 6843 к.о. Мартонош, у насељеном месту Мартонош.
II
Служба за катастар непокретности у Кањижи дужна је да означи називе улица из тачке I овог решења у
року од 15 дана од дана достављања овог решења.
III
Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина Општине Кањижа
Број: 02-498/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст,
8/14, 4/16 и 15/16), а у вези са чланом 8. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 19/15, 2/16 и 18/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016. године
донела је
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа
за период јануар – септембар 2016. године
I
УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – септембар
2016. године.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 13. став 2. и члана 17. Закона о референдуму и народној иницијативи („Сл. гласник РС“, бр.
48/94 и 11/98) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст,
8/14, 4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за спровођење референдума ради изјашњавања грађана о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мартонош
за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026. године
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума ради изјашњавања грађана о Предлогу Одлуке о
увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Мартонош за период од 01.01.2017. године до 31.12.2026.
године у саставу:
1. Гергељ Хорват из Мартоноша, Тиска бр. 4
2. Атила Шоти из Мартоноша, Тиска бр. 22
3. Изабела Халгато из Мартоноша, Пецин Исе бр. 48
4. Јанош Гути из Мартоноша, Тенковска бр. 24
5. Зита Фараго из Мартоноша, Петрић Радивоја бр. 16
6. Валерија Денч из Мартоноша, Маршала Тита бр. 5

председник
зам. председника
члан
заменик члана
члан
заменик члана

II
Комисија за спровођење референдума тачке I овог решења има обавезу да: образује гласачке одборе и
утврђује њихове задатке, прописује обрасце за спровођење референдума, одређује гласачка места, садржину,
изглед и број гласачких листића, стара се о законитом спровођењу референдума, утврди укупне резултате
референдума и о том поднесе извештај Скупштини општине Кањижа и Савету Месне заједнице Мартонош и
обави друге послове у складу са Законом.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-476/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и
145/14) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст, 8/14,
4/16 и 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. новембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању преседника Комисије за планове општине Кањижа
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I
РАЗРЕШАВА СЕ Агнеш Сурап, дипл. инж. арх. из Кањиже, дужности председника Комисије за
планове општине Кањижа, пре истека периода на који је именована, на лични захтев.
II
ИМЕНУЈЕ СЕ Вилмош Тот, дипл. инж. арх. из Кањиже, лиценца бр. 300351803, главни урбаниста
општине Кањижа за председника Комисије за планове општине Кањижа.
III
Мандат новоименованог председника Комисије за плане општине Кањижа траје до истека мандата
Комисије за планове образоване решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-133/2015-I/Б од 21. јула 2015.
године.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-482/2016-I/Б
Дана: 30.11.2016. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с. р.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/23 и 105/14), члана 3. и 4.
Одлуке о пословном простору („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/16), члана 3. Одлуке о прибављању,
коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка и 16/13) и члана 74. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 4/14 - пречишћен текст, 8/14, 4/16 и 15/16) Општинско веће општине Кањижа, на 15. седници
донело је
О Д Л У К У
о покретању поступка за давање у закуп непокретности уписане
у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа у јавној својини општине Кањижа
I
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности - пословно стамбене
зграде, канцеларије бр. 1 укупне површине од 28,18 m² уписане у ЛН бр. 5814, парц.бр. 1537 к.о. Кањижа, која
се налази у Кањижи у улици Дожа Ђерђа бр. 4, на период од пет година, прикупљањем писмених понуда путем
јавног оглашавања.
II
Део непокретности из тачке I издаје се у закуп на период од пет година, путем јавног оглашавања,
прикупљањем писмених понуда.
III
Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за обављање
делатности информисања - издавање новина.
IV
Поступак давања у закуп непокретности из тачке I ове одлуке, прикупљањем писмених понуда путем
јавног оглашавања спроводи Комисија за пословни простор.
Комисија из претходног става има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда сагласно
одредбама 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, 48/2015 и 99/2015), размотри прикупљене понуде на јавни оглас, сачини записник о спроведеном
поступку са одговарајућим предлогом и исти достави Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.
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V
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-479/2016-I/Ц
Дана: 10.11.2016.године.
Кањижа

Председник Општинског већа
Фејстамер Роберт с.р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/11 и 123/14) и
члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/15, 2/16 и
18/16) 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, програмске класификације 0602, позиције 105, економске
класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од
41.300,00 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике
Скупштине општине Кањижа.
2.
Средства за месец октобар 2016. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју
гласова који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим
политичким субјектима:

Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Назив изборне листе

2
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
ИШТВАН ПАСТОР
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА ОПШТИНУ
КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД
ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА
ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
Укупно:

Бр.
гласова
које је
добила
изб. листа
3

Коеф.

Процена
т

Месечни
износ

6

7

4

5 (3*4)

1.729

1,0

1.729

16,91%

6.983,83

3.969

1,0

3.969

38,82%

16.032,66

1.989

1,0

1.989

19,46%

8.036,98

1.941

1,0

1.941

18,99%

7.842,87

397
10.025

1,5

595,5
10.223,5

5,82%
100,00%

2.403,66
41.300,00

4.
Одсек за финансије, буџет 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. 43/11 и 123/14).
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 25.

30.11.2016.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-329/2016-I/А
Дана: 10.11.2016. год.
Кањижа
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Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с. р.

На основу члана 122. став 4. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/15
– пречишћен текст и 15/16) и по извршеном сравњењу са изворником Решења о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Пољопривредно-техничког средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа („Сл.
лист општине Кањижа“, бр. 23/16) бр. 02-441/2016-I/Б од 3. новембра 2016. године на српском и мађарском
језику дошло је до техничке грешке, те се даје следећа
И С П Р А В К А
У тачки I Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредно-техничког
средњошколског центра „Беседеш Јожеф“ Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 23/16) бр. 02-441/2016-I/Б
од 3. новембра 2016. године на српском и мађарском језику уместо речи: „Елеонора Каваи“ треба да стоји:
„Жолт Леринц“.

Дана: 4.11.2016. год.
Секретар Скупштине општине Кањижа
Марија Миловановић, с. р.
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Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220
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Штампа се у штампарији „Инфо-Кањижа“ д. о. о.
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