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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС”, бр. 10/2016), члана 15. став 1. Одлуке о 

остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 13/2018), члана 29. и 31. став 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 

остварује општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 19/2018), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 32/2020), члана 

71. тачка 27. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2020– пречишћен 

текст)  Општинско веће општине Кањижа, на 21. седници, донело је 

 

О Д Л У К У 

О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ 

И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2021. ГОДИНИ 

 

I 
            ОДОБРАВА СЕ посебан програм којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и 

додељују средства из буџета општине Кањижа у 2021. години у укупном износу од 750.000,00 динара за 

финансирање посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, и то: 

 

Ред. 

бр. 
Назив и седиште спортске организације  

Износ за реализацију 

посебног програма   

1. Kajaкашки клуб „Братство“, Kaњижа 750.000,00 

УКУПНО 750.000,00  

 

II 
            Средства из тачке I ове  Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Сл. 

лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) у разделу 4; глава 1; програм 14 – развој спорта и омладине; програмска 

активност – 0001 подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална 

класификација 810; економска класификација 481; позиција 183. 

 

III 
            Уговор о додели средстава за реализацију посебног програма за потребе и интересе грађана у области 

спорта у општини Кањижа који се финансира из буџета општине Кањижа у 2021. закључују носилац одобреног 

посебног програма из тачке I ове Одлуке и председник општине Кањижа. 

 

IV 

            Ова  Одлука је коначна и против ње се може водити управни спор. 

            Предмет управног спора из претходног става не може бити износ добијених средстава из буџета општине 

по основу посебних програма. 

 

V 
            Ова одлука 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: 02-85/2021-I 

Датум: 17.3.2021. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 20. став  4. Закона о угоститељству (''Сл. гласник РС”, бр. 17/19) и члана 71. Статута општине 

Кањижа (“Сл. лист општине Кањижа,  бр. 2/20- пречишћен текст), Општинско веће општине Кањижа, на 15. 

седници одржаној дана 2.2.2021. године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

I 

Разрешава се Ержебет Чабаи из Кањиже, члан Комисије за категоризацију угоститељских објеката на 

подручју општине Кањижа.    

 

II 

            Именује се Саболч Шоти из Орома за члана Комисије за категоризацију угоститељских објеката на 

подручју општине Кањижа.    

 

III 

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: 02-29/2021-I 

Дана: 2.2.2021. 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 21. седници одржаној 17.3.2021. године, донела 

је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

I 

            РАЗРЕШАВА СЕ члан Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, Каталин Орос, мастер правник, на лични захтев. 

 

II 

У Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини за члана ИМЕНУЈЕ СЕ: 

            - Карољ Кермеци, дипл. правник. 

 

III 

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: 02-86/2021-1 

Дана: 17.3.2021. год. 

Кањижа 

 



Број:  4.                   24.03.2021.                           СТРАНА  37.  OLDAL                         2021. 03.24.           4.  szám 

 

 
На основу члана 54. став 1. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) и члана 14. став 3. 

Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности зоохигијене („Службени лист општине 

Кањижа“,  бр. 21/13. 17/14, 2/17 – др. одлука и 3/2020) Општинско веће општине Кањижа на 21. седници донело 

је  

П Р О Г Р А М 

КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

            Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Кањижа (у 

даљем тексту: Програм) је документ којим се дефинишу циљеви и мере које ће спроводити општина Кањижа у 

погледу контроле и смањења напуштених паса и мачака на њеној територији. 

Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака представља велики проблем у свим 

градовима и општинама Републике Србије. На улицама се број напуштених паса и мачака стално повећава. 

Велики број напуштених паса и мачака на територији општине Кањижа у највећој мери управо је  последица је 

несавесног понашања власника као и природне репродукције животиња. 

Циљ Програма је да осигура квалитетну бригу над напуштеним и изгубљеним животињама. Главни циљ 

свих активности је смањење популације напуштених животиња, па самим тим и отклањање негативних 

последица њиховог присуства на улици. Реализација Програма обезбедиће минималан број напуштених 

животиња на улицама чиме се избегавају теже последице по грађане и напуштене животиње. Циљеве Програма 

је могуће остварити једино у сарaдњи државних органа с једне и удружења грађана и грађана с друге стране. 

У хуманом решавању проблема напуштених животиња учествују: 

1. органи Републике Србије и АП Војводине; 

2. општина Кањижа, односно органи општине – председник општине, Скупштина општине, 

Општинско веће;  

3. инспекцијски органи (ветеринарска и други надлежни инспекцијски органи) 

4. ветеринарске станице надлежне за праћење, заштиту и унапређење здравља животиња на територији 

општине 

5. вршилац комуналне делатности зоохигијене – Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ 

Кањижа 

6. удружења грађана за заштиту животиња  

7. средства јавног информисања која имају значајну улогу у подизању свести грађана, едукацији и 

указивању на значај хуманог решавања проблема напуштених животиња 

8. грађани путем реализације законске обавезе спречавања и пријавњивања свих облика злостављања 

животиња и угрожавања њиховог живота, здравља и добробити. 

Приоритетне активности и мере у решавању овог питања су мере превенције, едукација грађана и 

појачана сарадња са удружењима за заштиту животиња  активним у овој области.    

 

II ПРАВНА РЕГУЛАТИВА 

 

Основ за реализацију Програма чини законска регулатива која прописује ефективне, превентивне мере 

које се односе на: регистрацију и обележавање паса, вакцинацију, одговорност власника, забрану напуштања 

кућних љубимацаи поступке са напуштеним животињама. 

1. Закон о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009) 

            2. Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 - др. закон) 

3. Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског порекла 

и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање 

узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског порекла („Сл. 

лист СФРЈ“, бр. 53/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 31/2011 - др. правилник) 

4. Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012) 

5. Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиња („Сл. 

гласник РС“, бр. 19/2012) 

6. Одлука о држању и заштити животиња („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 11/15 и 2/17 - др. одлука) 

7. Одлука о условима и начину обављања комуналне делатности зоохигијене („Сл. лист Општине 

Кањижа“ бр. 21/2013, 17/2014, 2/2017 – др. одлука и 3/2020) 
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III АНАЛИЗА СТАЊА 

 

Спровођењем активности хватања и збрињавања паса луталица са јавних површина на територији 

општине Кањижа у периоду од 2015-2020. године збринут је значајан број напуштених паса и просечан број паса 

који је чуван у прихватилишту месечно се кретао између 12 и 19.  

Из буџета општине Кањижа за послове хватања и збрињавања паса луталица у периоду од 2015-2020. 

годин издвојено је од 2.000.000,00 до 2.500.000,00 динара годишње. 

Трошкови на име исплаћених одштета грађанима за штету коју наносе напуштене животиње, судским 

путем и вансудским поравнањем у периоду од 2015-2020. године износили су од 0,00 до 280.000,00 динара. 

 

Табела 1. БРОЈ ЗБРИНУТИХ ПАСА У ПРИХВАТИЛИШТЕ 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Смештај у прихватилиште 

(месечни просек) 
64 70 58 49 59 32 

 

Табела 2. ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПОСЛОВЕ ХВАТАЊА И 

ЗБРИЊАВАЊА ПАСА ЛУТАЛИЦА 

                                                                                                                                                              

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.500.000,00  2.300.000,00  2.300.000,00  2.000.000,00   2.250.000,00  2.100.000,00  

 

 

Табела 3. ВИСИНА ТРОШКОВА НА ИМЕ ИСПЛАЋЕНИХ ОДШТЕТА ГРАЂАНИМА ЗА ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА 

                                                                                                                                                                                  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

45.000,00 280.000,00 80.000,00 170.000,00 50.000,00 0,00 

 

Издвојена средстава из буџета општине за наведене намене у приказаном временском периоду, 

допринела су постизању одређених позитивних резултата, односно позитивних ефеката у решавању наведеног 

проблема, у смислу смањења висине просечне појединачне накнаде штете за уједе паса луталица и склањања 

већег броја напиштених паса са јавних површина, али проблем који је и даље у великој мери 

присутан  представља несавесно понашање власника паса, као и решавање проблема накнаде штете због уједа 

паса који су после истека рока од 30 дана из азила враћени у природна станишта. 

Пси и мачке се обележавају и евидентирају у складу са законом који уређује област ветеринарства. 

Власник односно држалац пса и мачаке дужан је да омогући надлежној ветеринарској служби обавезну 

вакцинацију против беснила, дехелминтизацију и стерилизацију животиња у циљу спречавања рађања 

нежељених кућних љубимаца. Власник односно држалац пса и мачаке дужан је да правилним држањем и другим 

мерама и средствима спречи да кућни љубимци угрозе људе и околину. Ако власник односно држалац пса и 

мачаке није у могућности да се даље брине о њима, дужан је да им обезбеди одговарајући третман. Власник 

односно држалац који изгуби животињу дужан је да тај губитак пријави надлежном органу јединице локалне 

самоуправе или ветеринарској служби најкасније у року од три дана, у супротном сматра се да је напустио 

животињу. Послове хватања, превоза и збрињавања врши овлашћени субјекат. У случају да приликом хватања 

напуштених паса и мачака буде ухваћена животиња која има власника, власник је може преузети уз накнаду 

одговарајућег износа хватања и збрињавања напуштених животиња са превозом. 

У 2020. години на територији општине против беснила, вакцинисано је 1117 паса, по подацима TISA-

VET DOO MARTONOŠ, која ову делатност на територији општине Кањижа обавља у највећем проценту. 

 

IV ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ПРОГРАМА  

 

Програм има за циљ да побољша и унапреди начин решавања проблема напуштених паса и мачака, тј. да 

хуманијим и савременијим начином приступи решавању проблема на дужи временски период. 

Циљеви доношења овог Програма су:  

- смањење броја напуштених паса и мачака који се налазе на јавним површинама,  

- смањење напада на грађане као и нарушавања јавног реда и мира,  

- смањење трошкова на име одштетних захтева грађана,  
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- спречавање ширења и преношења заразних болести, као и болести које су заједничке људима и 

животињама,  

- спречавање растурања отпада из посуда за сакупљање отпада и спречавање прљања површина јавне 

намене,  

- подизање укупне свести грађана у односу на начин држања паса и мачака и хумано поступање са 

истима.  

 

V МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉЕВА  

 

Циљеви из тачке III. овог Програма реализоваће се путем следећих активности и мера:  

1. регистрација и обележавање свих паса и мачака (напуштених и власничких)  

2. побољшање услова у прихватилишту  

3. стерилизација напуштених паса и мачака  

4. удомљавање  

5. промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање  

6. едукација и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама животиња и 

законским обавезама власника, односно држалаца  

7. поновно хватање, контрола паса и мачака и ревакцинација  

8. стерилизација, односно кастрација власничких паса и мачака  

9. дијагностика, превентива и лечење зооноза и  

10. друге мере у складу са законом.  

 

1. Регистрација и обележавање  

 

Регистрација и обележавање паса и мачака је мера која олакшава надзор над кретањем, трговином, 

превозом, као и проналажењем изгубљених, напуштених и отуђених животиња.  

Закон о ветеринарству прописује да ветеринарске станице и ветеринарске амбуланте врше вакцинацију 

паса и мачака у складу са Програмом мера здравствене заштите животиња, као и да се вакцинисани пси морају 

трајно обележити у складу са посебним прописом. Обавеза власника, односно држаоца да обележи и вакцинише 

пса или мачку је прописана и Одлуком о држању и заштити животиња („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

11/15 и 2/17 - др. одлука) 

За успешно спровођење ове мере, потребно је да грађани (власници, односно држаоци паса и мачака) 

буду упознати са обавезом регистрације и обележавања и то путем средстава јавног информисања, кроз поделу 

обавештења, трибине, едукацију и сл., а неопходна је и стимулација одговорног власништва.  

Применом ове мере би се створили услови за једноставније проналажење власника или држалаца уколико 

напусте или изгубе животињу, односно не спрече њихов неконтролисани излазак из дворишта на јавне површине 

и у суседно двориште, чиме би се у крајњој линији омогућило санкционисање оваквог поступања.  

 

2. Побољшање услова у постојећем прихватилишту  

Јединица локалне самоуправе има обавезу да ради на побољшању услова у прихватилишту, што 

подразумева рад на побољшању услова за смештај напуштених паса и мачака, стално унапређивање односа и 

третмана збринутих паса и мачака, обезбеђивање услова за поступање са напуштеним псима и мачкама у складу 

са савременим принципима, прописима, стандардима и начелима, побољшање здравственог стања свих паса и 

мачака на територији општине, смањење могућности злоупотребе паса и мачака, допринос заштити животне 

средине и посредно повећање безбедности становништва.  

 

3. Стерилизација напуштених паса и мачака  

 

Стерилизација напуштених паса и мачака је најефикаснија мера којом се смањује популација 

напуштених паса и мачака, регулише бројност популације у прихватилиштима, као и њихова неконтролисана 

репродукција.  

 

4. Удомљавање  

 

Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања.  

Пси и мачке који се удомљавају морају да буду здрави, вакцинисани и обележени, те стерилисани, 

односно кастрирани.  

Удомљавањем пса или мачке, власник преузима бригу и одговорност за удомљену животињу.  

 

5. Промовисање одговорног власништва  
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Одговорно власништво је темељ решавања проблема напуштених паса и мачака.  

Промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање обухвата подизање 

свести грађана и власника, односно држалаца животиња о обавезама које повлачи држање животиња.  

Промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање подразумева и утицај 

на свест грађана и власника, односно држалаца животиња о важности стерилизације као најефикаснијег начина 

контроле нежељене популације животиња.  

Промоција одговорног власништва се врши путем телевизије и радија, као и путем друштвених мрежа.  

 

6. Едукација 

 

Едукација је упознавање грађана и власника паса и мачака са особинама и потребама ових животиња, 

сопственим мотивима за њихово држање и законским обавезама које власници према њима имају. Поред тога, 

потребно је да се грађанство упозна са елементима Програма, како би се боље разумела права и одговорности 

свих учесника у ланцу решавања проблема напуштених паса и мачака, а посебно обавеза власника односно 

држаоца паса и мачака.  

За едукацију и подизање свести грађана о проблему напуштених паса и мачака и за разумевање тог 

проблема у јавности, значајно је информисање путем медија, али и непосредно информисање грађана од стране 

ветеринарских служби, запослених у прихватилишту, удружења грађана и других институција и појединаца који 

се баве овом проблематиком.  

 

7. Поновно хватање, контрола и ревакцинација 

 

Поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и мачака у прихватилишту вршиће се једанпут 

годишње, по Закону о ветеринарству, као и у складу са програмом превентивних мера Управе за ветерину.  

 

8. Стерилизација власничких паса и мачака 

 

Стерилизација, односно кастрација власничких паса и мачака такође има за циљ смањење прираштаја 

напуштених паса и мачака на територији општине.  

Ова мера би требало да предупреди настанак нежељеног потомства власничких паса и мачака, јер управо 

оно често бива избачено на улицу од стране неодговорних власника, чиме се увећава број напуштених паса и 

мачака. Зато би требало предузимати активности које би грађанима приближили ове мере и које би их подстакле 

на ширу примену, што укључује и стимулацију стерилизације, односно кастрације власничких паса и мачака кроз 

омогућавање јефтинијег поступка стерилисања уз суфинансирање из буџета општине.  

 

9. Дијагностика, превентива и лечење зооноза 

 

Дијагностика, превентива и лечење зооноза је мера која има за циљ обезбеђивање адекватне здравствене 

заштите незбринутих животиња и онемогућавање ширења заразе од које могу да оболе и људи, те заштита 

здравља животиња значи и заштиту здравља људи.  

Ова мера подразумева систематске контроле популације власничких и напуштених животиња, а 

потребно је вршити и сталне контроле зелених површина ради провере заражености ларвама ектопаразита, али и 

уништавати инсекте који су преносиоци разних обољења.  

 

10. Еутаназија и стратегија „ухвати-стерилиши-пусти“  

 

Друге мере у складу са законом подразумевају еутаназију и стратегију „ухвати-стерилиши-пусти“.  

Еутаназија је лишавање живота паса и мачака на хуман начин, у околностима и на начин прописан 

Законом о добробити животиња и представља меру контроле и решавања проблема напуштених паса и мачака, 

која се врши по препоруци ветеринара у следећим случајевима:  

1) је повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин патолошки 

онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, страх и стрес;  

2) је достигла старост па јој отказују основне животне функције;  

3) се користи за исхрану људи;  

4) се користи у научноистраживачке и биомедицинске сврхе, у складу са овим законом;  

5) се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују заразне болести, у 

складу са законом којим се уређује ветеринарство;  

6) животиња не може да се прилагоди условима смештаја, а њено пуштање на слободу представља 

опасност за људе, друге животиње и животну средину;  
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7) је у питању уништавање штетних глодара;  

8) је неопходно контролисати бројност популације одређене врсте дивљих животиња, у складу са 

посебним прописима;  

9) је лишавање животиње живота од веће користи за њену добробит него што су патње од даљег живота, 

у складу са мишљењем ветеринара.  

Стратегија „ухвати-стерилиши-пусти“ (програм CNR - Catch, Neuter and Release) је метод који је уведен 

као хумана алтернатива еутаназији, у циљу смањења популације напуштених паса и мачака. Овај метод 

подразумева обележавање, стерилизацију и вакцинацију напуштених паса и мачака, након чега се здравe, 

неагресивнe и неуједљивe животињe враћају у своја претходна станишта, осим на локације дечијих вртића, 

школских дворишта, здравствених установа и установа социјалне заштите,  са јасно уочљивом огрлицом да би се 

знало да се ради о животињама које су прошле CNR програм.  

Еутаназијом се не може решити проблем напуштених паса и мачака, јер након уклањања свих 

напуштених паса и мачака са једне територије, ту територију у којој постоје склоништа и храна, почињу да 

насељавају пси и мачке из околних области, који се затим и размножавају.  

Стратегијом „ухвати-стерилиши-пусти“ се постиже да напуштени пси и мачке који су враћени на 

првобитна станишта након стерилизације, чувају територију и спречавају долазак нестерилисаних паса и мачака, 

чиме се спречава повећање њихове популације.  

 

VI ВРШИЛАЦ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ  

 

Одлуком о условима и начину обављања комуналне делатности зоохигијене („Сл. лист Општине 

Кањижа“ бр. 21/2013, 17/2014, 2/2017 – др. одлука и 3/2020) утврђено је да Јавно предузеће за комуналне услуге 

„Комуналац“ Кањижа обавља послове:  

- хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у 

прихватилиште и 

- контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака  

Зоохигијенска служба као организациона јединица Комуналца осим наведених послова обавља и послове 

нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, 

излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање 

споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или 

животну средину.  

Зоохигијенска служба Комуналца је дужна да сарађује са надлежним ветеринарским службама и 

организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и власнике о животињама  које се 

налазе у прихватилишту. Ако се пронађе власник напуштене животиње, исту може преузети уз плаћање накнаде 

трошкова који су настали у поступку сакупљања, неге, односно извршених захвата ветеринара за период који је 

животиња провела у прихватилишту. Напуштену животињу из прихватилишта може преузети – без накнаде - 

пунолетно лице које потпише уговор о старатељству, односно правно лице који преузима одговорност над 

животињом. Животиња се предаје старатељу чипована, вакцинисана и стерилизована. Трошкови ветеринарских 

захвата падају на терет општине. Ако се напуштеној животињи, која је смештена у прихватилиште, у року од 

најмање 30 дана од дана смештаја у прихватилиште не пронађе власник, односно ако се не збрине на други начин, 

може да  се лиши живота уколико су испуњени услови прописани у члану 15. Закона о добробити животиња. 

 

VII ФИНАНСИРАЊЕ  

 

Средства за реализацију планираних активности Програмом контроле и смањења популације 

напуштених паса и мачака на територији општине Кањижа, обезбеђују се у буџету општине, а за сваку 

календарску годину дефинишу Програмом пословања вршиоца комуналне делатности у делу програма који се 

односи на обављање делатности зоохигијене. 

                У буџету општине Кањижа планирају се и обезбеђују средства за:  

1. финансирање делатности зоохигијене   

2. финансирање чиповања, стерилизације и вакцинације власничких паса 

3. финансирање пројеката цивилног друштва – удружења за заштиту животиња  

4. финансирање програма едукације и информисања грађана 

Остали извори финансирања: 

1. средства добијена по конкурсима европских фондова, односно из буџета Републике Србије 

2. средства донатора. 

 

VII ЗАВРШНA ОДРЕДБA  

 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 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: 02-87/2021-I 

Датум: 17.3.2021. године 

Кањижа 

 
 
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), 

члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе  („Службени гласник РС“, бр. 105/2016 и 112/2017), члана 67. Статута општине Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст) и у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. 

годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) председник општине Кањижа  

 

р а с п и с у ј е 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ 

У 2021. ГОДИНИ 

 

Средства за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури из буџета општине Кањижа у 2021. 

години додељују се у висини од 1.400.000,00 динара. 

Приликом подношења пријаве на јавни конкурс подносиоци пријаве треба да имају у виду да због ситуације 

изазване пандемијом пројекти/програми који се односе на организовање манифестација са  већим бројем људи, 

путовања већег броја људи и сл. неће уживати приоритет.  

 Јавни конкурс се односи на пројекте у култури из следећих области: 

 1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);  

 2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);  

 3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;  

 4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);  

 5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и 

интерпретација);  

 6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;  

 7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;  

 8) дигитално стваралаштво и мултимедији;  

 9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична 

уметност и сл.).  

 Право учешћа на конкурсу имаjу:  

− установе културе са седиштем на територији општине Кањижа изузев установа културе чији је оснивач 

општина Кањижа 

− уметничка и друга удружења регистрована на територији општине Кањижа за обављање делатности 

културе,  

− појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури којима је тај статус утврђен у складу са 

Законом), а који своје пројекте остварују у партнерским односима са институцијама, удружењима и 

организацијама регистрованим на територији општине Кањижа 

− као и други субјекти у култури чије је седиште односно пребивалиште на територији општине Кањижа 

 Мерила за избор пројеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Кањижа прописана 

су чланом 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе  („Службени гласник Републике Србије“, бр. 105/16 и 112/2017). 

 Критеријуми за оцену пројеката поднетих на јавни конкурс су:  

 1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса;  

 2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;  

 3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:  

 - стручни, односно уметнички капацитети,  

 - неопходни ресурси;  



Број:  4.                   24.03.2021.                           СТРАНА  43.  OLDAL                         2021. 03.24.           4.  szám 

 

 
 4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и 

укљученост више извора финансирања;  

 5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.  

 Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса не 

разматрају се.  

 Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима општине Кањижа, неће се 

разматрати.  

 Програми/пројекти могу трајати најдуже до 28.02.2022. године.  

 Обрасци за учешће на јавном конкурсу могу се преузети на званичној интернет страни општине 

Кањижа: 

− Образац пријаве на јавни конкурс 

− Образац за извештај о реализацији пројекта 

 Уз образац пријаве на јавни конкурс доставља се:  

1. предлог пројекта – 2 примерка (штампано и на ЦД-у) 

2. основни подаци о учеснику конкурса (доказ о регистрацији код надлежног органа); 

3. професионална биографија ако пријаву подноси појединац; 

4. детаљно разрађен опис пројекта:  

5. основни подаци о евентуалним партнерима (доказ о партнерству и сарадњи - уговор, споразум, и сл.); 

6. радне биографије ангажованих лица; 

7. статут (за удружења, установе) 

8. детаљно разрађен буџет; 

9. извештај о активностима односно реализованим пројектима подносиоца пријаве - додатна визуелна и 

аудио документација о претходним пројектима, као и за пројекат са којим се конкурише. 

 Посебни захтеви: 

– у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је 

дала ту препоруку или рецензију;  

– код филмског и позоришног стваралаштва потребно је доставити сценарио; 

– код манифестација и фестивала неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника; 

– за пројекте у области културне размене и међународне сарадње позивно писмо; 

 У обзир ће се узимати само приjаве које су достављене искључиво поштом, на адресу: ОПШТИНА 

КАЊИЖА, ТРГ ГЛАВНИ 1, 24420 КАЊИЖА, са назнаком „Јавни конкурс за   

финансирање/суфинансирање пројеката из области културе за 2021. годину“.  

 Попуњен образац пријаве на конкурс се доставља и у електронској верзији на адресу електронске 

поште: nvo@kanjiza.rs. 

 Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања обавештења конкурса у дневном 

листу. 

 Конкурсни материjал се не враћа. 

 Резултати јавног конкурса објављују се на званичној интернет страни општине Кањижа www.kanjiza.rs, 

најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.  

  Под потпуном пријавом подразумева се:  

 1) уредно попуњен и оверен образац пријаве;  

 2) детаљни опис пројекта;  

 3) детаљно разрађен буџет пројекта;  

 4) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;  

 5) као и други документи наведени у тексту конкурса.  

 Додатне информације се могу добити на телефон: 024/876 166 лок. 237, контакт особа је Анита Вереш  

Туру. 

                         

           

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина       Председник општине 

Општина Кањижа             Роберт Фејстамер с.р. 

Председник општине  

Број: 400-89/2021-I 

Дана: 19.3.2021. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 

mailto:nvo@kanjiza.rs
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- др. закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 88/2016, 113/2017 - 

др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон), Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 88/2016) и члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) Општинске веће општине Кањижа на 22. седници, на предлог начелника 

Општинске управе општине Кањижа, уз претходно прибављено мишљење синдикалне организације од 23. марта 

2021. године, усвојило је  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

Члан 1.  

           У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Oпштинској управи и Oпштинском 

правобранилаштву општине Kањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 31/2020) члан 4. мења се и гласи: 

 

„Члан 4. 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

Службеник на положају – 

I група 

1 раднo   место 1 службеник 

начелник општинске управе 1 1 

 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 9 9 

Саветник 20 21 

Млађи саветник 1 1 

Сарадник 11 14 

Млађи сарадник - - 

Виши референт 13 13 

Референт   

Млађи референт 1 1 

Укупно: 55 радних места 59 службеника 

 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 1 1 

Друга врста радних места   

Трећа врста радних места 2 2 

Четврта врста радних места 9 9 

Пета врста радних места   

Укупно:               12 радних места              12 намештеника 

 

Члан 2. 

У члану 15. Правилника иза речи: „обраду информација о појединим предметима“ уместо тачке ставља 

се зарез и додају се речи: „спроводи процедуру: припреме, разматрања, доношења и објављивања одлуке о изради 

планског документа; израде и уступања израде планског документа; стручне контроле планског документа; раног 

јавног увида и јавног увида у плански документ; припреме, разматрања, доношења и објављивања планског 

документа, као и уношења планских докумената у Централни регистар планских докумената.“ 

 

Члан 3.  

У члану 27. тачка 15. Правилника у делу „Опис посла“ иза речи: „и осталих програма у области 

урбанизма и уређења простора,“ додају се речи: „спроводи процедуру: припреме, разматрања, доношења и 

објављивања одлуке о изради планског документа; израде и уступања израде планског документа; стручне 

контроле планског документа; раног јавног увида и јавног увида у плански документ; припреме, разматрања, 
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доношења и објављивања планског документа, као и уношења планских докумената у Централни регистар 

планских докумената,“ 
 

Члан 4.  

У члану 27. тачка 32. Правилника у делу „број извршилаца“ број: „1“ замењује се бројем: „2“.  

 

Члан 5.  

           У члану 28. Правилника тачка 71. мења се и гласи: 

 

„71. Послови вођења јавних инвестиција 
Звање: Млађи саветник                                                                               број службеника: 1 
 
Опис посла: анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и реализацију Плана 

капиталних улагања града; припрема пројекте који се односе на капитална улагања у јавну инфраструктуру, 

дефинише пројектне задатаке за израду пројектне документације, увођење извођача у посао у име инвеститора; 

извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременој динамици реализације пројекта у 

складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове остварења инвестиција; остварује комуникацију 

са извођачима радова и стручним надзором; врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане 

ситуације; прати реализацију  извођења грађевинских радова и учествује у пријему обављених радова, за свој рад 

одговара шефу Кабинета и врши и друге послове по налогу шефа Кабинета и председника општине. 
Услови: стечено високо образовање из научне области на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 

интернет), познавање језика који су у службеној употреби у општини. 

 
Члан 6.  

            У члану 28. Правилника тачка 74. мења се и гласи:  

 

„74. Референт за област туризма 

Звање: Виши референт                                                                                 број службеника: 2 

 

Опис послова: прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области туризма, припрема планове и мере 

за подстицање развоја туризма, предузима активности у циљу промоције туристичке понуде, прати и анализира 

прописе из области туризма, учествује у поступку за додељивање средстава за финансирање, односно 

суфинасирање пројеката и програма у областима туризма, врши мониторинг реализације пројеката и програма из 

делокруга који се финансирају или суфинансирају из буџета града у области туризма, сарађује са појединцима и 

институцијама из аматерског културно - уметничког стваралаштва, за свој рад  одговора  шефу Кабинета, врши 

и друге послове  по налогу шефа Кабинета и председника општине.  

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), познавање језика 

који су у службеној употреби у општини.“ 

 

Члан 7. 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Кањижа ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                           Председник Општинског већа 

Oпштина Кањижа                                                                             Роберт Фејстамер с. р.  

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 110-2/2021-I 

Датум: 24. март 2021. године 

Кањижа 
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