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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 -одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 2. Правилника о раду о раду савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/2020) Општинско веће 

општине Кањижа, на 8. седници, донело је  

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Одлуком о оснивању Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Кањижа, уређује се делокруг, састав, избор чланова и начин рада Савета Савет за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Савет).  

 

Члан 2.  

Савет је стручно радно тело, које именује Општинско веће општине Кањижа, у циљу унапређења и 

побољшања безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа. 

Савет може формирати уже стручно тело или радне групе за поједине области из своје надлежности. 

 

Члан 3. 

Рад Савета је јаван.  

Јавност рада Савета обезбеђује се у складу са Статутом општине Кањижа.  

 

Члан 4. 

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине Кањижа и из других извора, у складу са 

законом.  

 

II ДЕЛОКРУГ РАДА САВЕТА 

 

Члан 5. 

У циљу остваривања задатака ради којих је основан и који су утврђени у члану 2. ове одлуке, Савет 

обавља следеће послове:  

- остварује сарадњу са органима и организацијама из области безбедности саобраћаја и усклађује 

послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа; 

- иницира и прати превентивне и друге активности у области безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Кањижа; 

- учествује у изради стратегије, акционих планова и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Кањижа који треба да садржи задатке, мере по приоритетима, одговорне 

субјекте, рокове и финансијска средства у кључним областима рада; 

- извештава Општинско веће општине Кањижа о стању безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Кањижа;  

- предлаже Општинском већу општине Кањижа Програм коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа. 

- прати реализацију Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине Кањижа (покреће иницијативе за унапређење саобраћајног 

васпитања и образовања, организује реализацију превентивно–промотивних активности, иницира 

техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима 

на територији општине Кањижа, усмерава и информише јавност; 

- прикупља и ажурира податке који су од интереса за безбедност саобраћаја, а који се достављају 

Агенцији за безбедност саобраћаја, на прописан начин за потребе евидентирања најзначајнијих 

обележја безбедности саобраћаја на територији општине Кањижа; 

- даје иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа у области безбедности саобраћаја; 

- разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Кањижа. 
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III САСТАВ И ИМЕНОВАЊЕ САВЕТА 

Члан 6. 

Савет има  7 чланова.  

Чланове Савета чине представници органа, организација, институција, невладиног сектора и других 

субјеката који делују у систему безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Кањижа, а нарочито у 

областима финансија, јавних набавки, безбедности саобраћаја на путевима, комуналних и инспекцијских 

послова, правосуђа, здравства, школског и предшколског васпитања и образовања, медија и управљања 

путевима. 

 

Члан 7. 

Чланове Савета предлаже радно тело скупштине општине надлежно за кадровска питања.  

 

Члан 8. 

Мандат чланова Савета траје четири године.  

Општинско веће општине Кањижа може и пре истека мандата на који су именовани, разрешити члана 

члана Савета и именовати новог по поступку за именовање чланова Савета прописаним овом Одлуком. 

 

Члан 9. 

Поред чланова Савета у раду Савета могу учествовати и представници заинтересованих лица 

задужених за унапређење безбедности саобраћаја на путевима, када се разматрају питања из њихове 

надлежности и њихово учешће може допринети квалитетнијем раду Савета. 

Чланови Савета могу предложити председнику Савета лица из става 1. овог члана, која по њиховом 

мишљењу треба да учествују у раду на одређеној седници. Предложена лица немају право гласа приликом 

одлучивања по тачкама дневног реда. Лица која предлажу чланови савета могу учествовати у раду седнице 

искључиво по позиву председника савета. Изузетно од одредаба овог члана, представници Агенције могу 

учествовати у раду Савета без позива, али без права гласа. 

 

Члан 10.  

Савет на првој седници, посебном одлуком, именује координатора за сарадњу са Агенцијом за 

безбедност саобраћаја (у даљем тексту: координатор), односно стручно лице које ће обављати послове сарадње 

и комуникације са Агенцијом и извештавања Агенције о раду савета.  

За координатора се именује један од чланова савета. 

 

 

IV НАЧИН РАДА И ДОНОШЕЊЕ АКАТА 

 

Члан 11. 

Савет ради у седницама које сазива председник Савета по својој иницијативи или на захтев једне 

трећине чланова Савета. 

На писани захтев представника Агенције, председник Савета дужан је да сазове седницу Савета у року 

назначеном у захтеву, који не може бити краћи од три радна дана. 

Председник Савета сазива седницу Савета писаним путем (пошта или електронска пошта), а позив за 

седницу садржи датум, место и време одржавања седнице. Уз позив за седницу доставља се предлог дневног 

реда, записник са претходне седнице и други неопходни материјали везани за одржавање седнице Савета. 

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, у одсуству председника Савета, седницу Савета може сазвати 

заменик председника Савета или други члан Савета, кога претходно писано овласти председник Савета. 

  

Члан 12. 

Начин рада Савета, вођење седнице и доношење одлука врши се у складу са одредбама Правилника о 

раду о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/2020). 

 

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

Члан 13. 

Ова Одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа  

Број: 02-362/2020-I 

Дана: 6.11.2020.  

Кањижа  

 

 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон , 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 

87/2018 и 23/2019) и члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) Општинско веће општине Кањижа, на 8. седници, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на 

територији општине Кањижа: Марко Ждеро, Слободан Штрбац, Арпад Јухас, Балаж Бајтаи и Пал Чањи.  
 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 
Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                           Председник Општинског већа  

Општина Кањижа                                                                              Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа                                                                

Број: 02-363/2020-I 

Дана: 6.11.2020. године  

Кањижа  

 

 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 

53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 2. Правилника о раду о раду савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/2020) и  члана 70. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст), Општинско веће општине 

Кањижа, на 8. седници, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Кањижа (у даљем тексту: Савет) у саставу: 

 

- председник  

1. Марко Ждеро, члан Општинског већа надлежан за комуналне делатности и инфраструктуру,  

 

- заменик председника 

2. Роберт Коња, помоћник председника општине за техничка питања и информатику 
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- чланови  

3. Арпад Јухас, представник управљача пута  

4. Балаж Бајтаи, инспектор за саобраћај и путеве у Општинској управи општине Кањижа 

5. Слободан Штрбац, Полицијска станица Кањижа  

6. Роберт Конц, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Кањижа 

7. Ервин Палфи, директор Јавног предузећа за комунална услуге „Комуналац“ Кањижа 

 

II 

Савет обавља следеће задатке:  

1) припрема предлог програма, који усваја Општинско веће општине Кањижа на који Агенција за 

безбедност саобраћаја даје сагласност, који садржи циљеве, мере и активности у оквиру кључних области рада, 

рокове, финансијска средства и одговорне субјекте за спровођење истих; 

2) припрема извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима и исти доставља  Општинском већу 

општине, најмање два пута годишње;  

3) сагледава и оцењује проблеме безбедности саобраћаја са прецизним одређивањем надлежности 

субјеката који делују у систему безбедности саобраћаја на подручју општине Кањижа 

3) прикупља и ажурира податке који су од интереса за безбедност саобраћаја, који се достављају 

Агенцији за безбедност саобраћаја, на прописан начин за потребе евидентирања најзначајнијих обележја 

безбедности саобраћаја. 

4) припрема извештај о реализацији планираних активности који садржи податке о спроведеним 

мерама и активностима, као и утрошку финансијских средстава за реализацију истих у оквиру кључних области 

рада дефинисаних Програмом. 

5) разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима 

на територији општине Кањижа. 

 

III 

Секретар Савета је Балаж Бајтаи, инспектор за саобраћај и путеве, који обавља стручне и 

административне послове за потребе Савета. 

 

IV 

Чланови Савета именују се на мандатни период од четири године. 

 

V 

Средства за исплату накнада за рад члановима  Савета се обезбеђују сходно чл. 17., 18. и 19. Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013  - одлука 

УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) и 

дефинишу годишњим Програмом који доноси Савет.  

 

VI 

Овo решење објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

VII 

Решење доставити: председнику, заменику председника и члановима Савета, руководиоцу Одељења за 

грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа и руководиоцу Одељења за 

финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа  

Број: 02-366/2020-I 

Дана: 6.11.2020. 

Кањижа  

 

 

Општинско веће општине Кањижа, на 7. седници која је одржана дана 4.11.2020. године, на основу члана 71. 

Статута oпштине Књижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст), а у вези чл. 60, 61, 

61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 

41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон), донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

I 

Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа, у саставу: 

 

председник 

1. Ела Добо из Кањиже, 

 

чланови 

2. Виктор Коледар из Новог Кнежевца,  

3. Душан Глишић из Хоргоша,  

4. Акош Дукаи из Кањиже,  

5. Ева Шкутера из Кањиже. 

 

II 

Задатак Комисије је:  

а) да пре израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Предлог годишњег програма) 

обавести јавним позивом образовне установе – школе, стручне пољопривреде службе, социјалне установе, 

високообразовне установе – факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе за извршење 

кривичних санкција и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, да 

Комисији доставе захтеве за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

без плаћања накнаде у површини која је примерена делатности којом се баве, да размотри достављене захтеве и 

донесе одлуку о истим;  

б) да пре израде Предлога годишњег програма обавести јавним позивом правна и физичка лица која су 

власници функционалног система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од 

три године, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година у роду, 

функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе на земљишту у државној својини и правна и 

физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем 

животиња, а у циљу производње хране за животиње, да Комисији доставе захтеве за признавање права пречег 

закупа са потребном документацијом, најкасније до 30. октобра текуће године за наредну годину, да размотри 

достављене захтеве и донесе одлуку о истим; 

в) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини;  

г) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења, коју образује председник општине; 

д) да прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог 

годишњег програма; 

ђ) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање  

е) да достави Предлог годишњег програма Скупштини општине на разматрање и доношење;  

ф) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 

Кањижа; 

 

III 

Мандат председника и чланова Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кањижа траје четири године, односно до разрешења. 
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IV 

Председнику и члановима Комисије припада накнада за учешће у раду на седницама Комисије у складу 

са одлуком Скупштине општине Кањижа за рад члановима сталних радних тела Скупштине општине. 

 

V 

Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини у општини Кањижа обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем 

начелника Општинске управе општине Кањижа. 

 

            VI 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                           Председник Општинског већа  

Општина Кањижа                                                                              Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа                                                                

Број: 02-364/2020-I 

Дана: 6.11.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу 64. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 

112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) и члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 

2/2020-пречишћен текст), Општинско веће општине Кањижа, на 8. седници одржаној 6.11.2020. године, донела 

је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини, у саставу:  

 

председник 

1. Јожеф Бохата из Кањиже,  

 

чланови 

2. Небојша Ракић из Кањиже,  

3. Золтан Ваш из Хоргоша,  

4. Валериа Салкаи Немеш из Орома, 

5. Ибоља Терењи из Кањиже,  

6. Каталин Орос из Кањиже. 

 

II 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини - утврђује просечну цену закупа по основу права пречег закупа пољопривредног земљишта и 

почетну цену закупа за јавно надметање на основу просечне цене закупа са задњег јавног надметања, прикупља 

пријаве за јавно надметање, спроводи поступак јавног надметања, води записник о јавном надметању, израђује 

и доставља предлог одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини органу надлежном 

за доношење ове одлуке. 

 

III 

Мандат председника и чланова Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини траје четири године, односно до разрешења. 
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IV 

Председнику и члановима Комисије припада накнада за учешће у раду на седницама Комисије у складу 

са одлуком Скупштине општине Кањижа за рад члановима сталних радних тела Скупштине општине. 

 

V 

Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника Општинске 

управе општине Кањижа. 

 

VI 

Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина     Председник Општинског већа 

Општина Кањижа       Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа                                                                      

Број: 02-365/2020-I 

Дана: 6.11.2020. год. 

Кањижа     

 

 

На основу члана 42. Одлуке о пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), члана 74. 

Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016 и 15/2016) 

и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен 

текст, 8/2014, 4/2016, 15/2016, 9/2017, 4/2018 и 20/20), Општинско веће општине Кањижа на 8. седници  донело 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ председник и чланови Комисије за пословни простор: Атила Каса, Атила Шафрањ и 

Тамаш Пакаи. 

 

II 

ИМЕНУЈЕ СЕ СЕ Комисија за пословни простор у саставу:  

 

- председник 

1. Каталин Орос из Кањиже, 

 

 

- чланови 

2. Даниел Нађ Немеди из Кањиже, 

3.  Игор Папданчо из Кањиже. 

 

III 

 Комисија за пословни простор има следеће надлежности:  

 - предлаже Општинском већу доношење акта о давању одобрења за извођење радова на инвестиционом 

одржавању закупљеног пословног простора, а у складу са извештајем овлашћеног судског вештака 

одговарајуће струке, односно овлашћене организације из члана 18. став 3. Одлуке  о пословном простору („Сл. 

лист општине Кањижа“, бр. 17/2016) (у даљем тексту: Одлука) 

 - предлаже Општинском већу доношење акта о умањењу закупнине у износу од највише 50% од 

месечне закупнине, у случају када закупац, уз сагласност закуподавца, уложи сопствена средства у 

инвестиционо одржавање у пословни простор, а у складу са проценом овлашћеног судског вештака 

одговарајуће струке, односно овлашћене организације из члана 18. став 8. Одлуке  
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 - предлаже Општинском већу доношење акта о умањењу закупнине за више од 50% од месечне 

закупнине, у случају када закупац, уз сагласност закуподавца, уложи сопствена средства у инвестиционо 

одржавање у пословни простор, а у складу са проценом овлашћеног судског вештака одговарајуће струке, 

односно овлашћене организације из члана 18. став 8. Одлуке 

 - предлаже Општинском већу ослобaђaње од плаћања закупнине  током периода извођења радова који 

имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности за период док трају радови, а најдуже 

шест месеци 

 - предлаже Општинском већу доношење акта о продужењу закупа, односно о давању у закуп пословног 

простора непосредном погодбом у складу са чланом 58. Одлуке 

 - предлаже Председнику закључење споразума о престанку уговора о закупу пословног простора  

 - предлаже Председнику доношење акта о раскиду уговора о закупу  

 - предлаже Председнику доношење акта о стављању ван снаге акта о раскиду уговора о закупу 

пословног простора у случају када закупац у року од 15 дана по пријему акта о раскиду уговора о закупу 

пословног простора у целости измири дуговану закупнину са припадајућом затезном каматом и поднесе захтев 

за стављање ван снаге акта  

 - предлаже Председнику доношење акта о отказу уговора о закупу  

 - предлаже председнику општине да на захтев закупца донесе акт о умањењу закупнине у случају из 

члана 35. Одлуке  

 - спроводи поступак давања у закуп пословног простора  

 - предлаже Општинском већу доношење одлуке о начину давања у закуп пословних простора  

 - предлаже Општинском већу доношење акта о давању у закуп пословног простора по спроведеном 

поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда 

 - предлаже Општинском већу у доношење акта о стављању ван снаге акта о давању у закуп пословног 

простора по спроведеном поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, из разлога 

незакључења уговора о закупу у прописаном року 

 - предлаже Општинском већу доношење акта о давању у закуп пословног простора датог у закуп 

непосредном погодбом  

 - врши и друге послове у вези са спровођењем Одлуке.  

 

IV 

 Комисија се именује на временски период од четири године.  

 

V 

 Ово решење доставити председнику и члановима Комисије. 

 

VI 

Овo решење објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                           Председник Општинског већа  

Општина Кањижа                                                                              Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа                                                                

Број: 02-368/2020-I 

Дана: 6.11.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 6. Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед 

уједа напуштених паса и мачака („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015), члана 71. Статута општине Кањижа 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) и члана 3. Одлуке о Општинском већу општине 

Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 - пречишћен текст, 8/2014, 4/2016, 15/2016, 9/2017, 4/2018 и 

20/20) Општинско веће општине Кањижа на 8. седници  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА 

НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА 
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I 

РАЗРЕШАВА СЕ председник и чланови Комисије за утврђивање основаности захтева и висине 

накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња: Атила Каса, Атила Шафрањ и Золтан Варњу. 

 

II 

             У Комисију за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа 

напуштених животиња (у даљем тексту: Комисија) ИМЕНУЈУ СЕ:  

 

- за председника  

- Атила Каса, руководилац Одељења за опште послове и друштвене делатности, 

 

- за чланове 

- Атила Шафрањ, руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове, 

- Золтан Варњу, представник ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа. 

 

III 

 Комисија ће у року од 30 дана од дана достављања захтева грађана за накнаду штете настале услед 

уједа напуштених паса и мачака, размотрити поднети захтев, поступајући сагласно одредбама Правилника о 

поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса и мачака 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015) и упутити образложен предлог Општинском правобранилаштву 

општине Кањижа.  

 

IV 

 Комисија може Општинском правобранилаштву општине Кањижа предложити да:  

 - прихвати захтев оштећеног за накнаду штете, закључи вансудско поравнање о накнади штете са 

оштећеним и определи висину накнаде на име штете, уколико у време настанка штете општина Кањижа није 

била осигурана од штете трећих лица; 

 - прихвати захтев оштећеног за накнаду штете и целокупну документацију достави осигуравачу на 

даљи поступак, уколико је у време настанка штете општина Кањижа била осигурана од штете трећих лица; 

 - одбије захтев; 

 - одбаци захтев; 

 - покрене судски поступак против лица, уколико постоји основана сумња да се ради о симулованој 

радњи. 

На начин рада Комисије, сходно се примењују одредбе Пословника Скупштине општине Кањижа 

којима се уређује начин рада сталних радних тела скупштине општине.  

 

V 

Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији у висини од 1.000,00 динара. 

Обрачун накнаде за рад у Комисији врши се на основу листе присутности на седници Комисије коју 

оверава председник Комисије, а исплата се врши дознаком на текући рачун. 

Члану Комисије који не присуствује седници Комисије не припада накнада.  

Члану Комисије накнађују се трошкови превоза за долазак на седнице Комисије у висини стварних 

трошкова превоза у јавном саобраћају.  

Накнада из става 1. и 4. ове тачке не припада члану Комисије који је запослен у органима општине.  

 

VI 

Послове секретара Комисије обавља Даниел Нађ Немеди, дипл. правник, руководилац Одељења за 

послове органа општине.  

 

VII 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина     Председник општинског већа  

Општина Кањижа               Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-367/2020-I 

Дана: 6.11.2020. године  

Кањижа 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа 

Председник општине 

Број: 400- 359 /2020-I 

Дана: 01.11.2020. године 

Кањижа 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 19. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2019 и 26/2020) председник општине Кањижа доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

I 

У Одлуци о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр.19/2019 и 

26/2020) у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“ у члану 12. мењају се апропријације у оквиру раздела 4, глава 1., Програм 

15-Локална самоуправа, ПА 0602-0002- функционисање основних школа, функција 160 према следећем 

 

• позиција 465, економска класификација 423 –накнаде трошкова за запослене, финансирања 01 

– приходи из буџета, износ од 1.245.000,00 динара замењује се износом од 1.145.000,00 динара; 

• износом од 100.000,00 динара отвара се нова позиција 471, економска класификација 481 –

дотације невладиним организацијама., извор финансирање 01 – приходи из буџета, 

 

II. 

Овим решењем се у делу „II ПОСЕБАН ДЕО“  Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину не 

мењају се међузбирови и збирови раздела и глава. 

 

III 

О извршењу овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа. 

 

IV 

Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“. 

 

 

Председник општине 

Роберт Фејстамер с.р. 
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166  

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа 

Припрема: Одељење за послове органа општине 

 

 


