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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07 83/2014 – др. закон), члана 46. став 1. тачка 1. и став 2. и члана 49. став 1. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“', бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) Скупштина општине Кањижа, на 
седници одржаној 30. јануара 2015. године, донела је 
 
 

O Д Л У К У 

о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Кањижа 

 

I 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да одборнику Скупштине општине Кањижа, МАРТИ КОНЦ из Кањиже, изабраном са 
изборне листе DEMOKRATSKA STRANKA – BORIS TADIĆ – DEMOKRATA PÁRT – BORIS TADIĆ, престаје 
мандат одборника, пре истека времена на које је биран, због подношења оставке у форми оверене писане изјаве. 
 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбом члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 
34/10 - Одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран, 
између осталог и подношењем оставке, док је у ставу 2. истог члана утврђено да одборник може поднети 
оставку усмено на седници скупштине јединице локалне самоуправе, а између две седнице подноси је у форми 
оверене писане изјаве. 
 Одредбом члана 47. истог Закона је прописано да одборник лично подноси оставку, оверену код органа 
надлежног за оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана 
овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дужан да поднету оставку стави на дневни 
ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 
 Одборник Скупштине општине Кањижа Марта Конц из Кањиже изабрана са изборне листе 
DEMOKRATSKA STRANKA – BORIS TADIĆ - DEMOKRATA PÁRT – BORIS TADIĆ, поднела је председнику 
Скупштине општине Кањижа дана 13.01.2015. године, између две седнице Скупштине општине Кањижа, 
оставку у форми оверене писане изјаве у прописаном року. 
 На основу наведених законских одредби, а у складу са чланом 68. Пословника Скупштине општине 
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/14 – пречишћен текст) Комисија за мандатно-имунитетска 
питања је у свом Извештају од 22.01.2015. године утврдила постојање разлога за престанак мандата горе 
наведеног одборника и утврдила предлог ове Одлуке. 
 Сагласно одредбама члана 49. Закона о локалним изборима, Скупштина општине Кањижа донела је 
одлуку као у диспозитиву. 
 Поука о правном леку: Против ове Одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења ове Одлуке. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                  Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                        Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа     
Број: 02-23/2015-I/Б 
Дана: 30.01.2015. године  
Кањижа 
 
 
Нa основу члана 56. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 2015. године донела је  
 

О Д Л У К У 

о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Кањижа 

 

I 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине општине Кањижа, ИШТВАНУ БОНТОВИЧУ, 
рођеном 1965. године, раднику из Тотовог Села, ул. Алмаши Габора бр. 27, DEMOKRATSKA STRANKA – 
BORIS TADIĆ – DEMOKRATA PÁRT - BORIS TADIĆ. 
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II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника 
коме је престао мандат. 

 

III 
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - 
Одлука УС и 54/11) је прописано да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, 
мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О 
потврђивању мандата новог одборника одлучује скупштина општине на седници, а мандат новог одборника 
траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 
 Марти Конц из Кањиже, изабраној са изборне листе листе DEMOKRATSKA STRANKA – BORIS 
TADIĆ – DEMOKRATA PÁRT - BORIS TADIĆ престао је мандат одборника у Скупштини општине Кањижа 
пре истека времена на које је изабрана, због поднете оставке. 
 Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 34/10 - Одлука УС 
и 54/11) регулише да се када одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат 
додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.  
            Подносилац изборне листе DEMOKRATSKA STRANKA – BORIS TADIĆ – DEMOKRATA PÁRT - 
BORIS TADIĆ је дана 16.01.2015. године доставио писмено  обавештење да се мандат одборника Скупштине 
општине Кањижа Марте Конц додели Иштвану Бонтовичу, рођеном 1965. године, раднику из Тотовог Села, ул. 
Алмаши Габора бр. 27, са исте изборне листе. Од кандидата Иштвана Бонтовича је прибављена писмена 
сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине општине Кањижа.  

Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату  издала Уверење о избору за 
одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-5/2015-I/Б од 20.01.2015. године, а Комисија за мандатно-
имунитетска питања је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог Уверења.  

Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. . 129/07, 34/10 - Одлука 
УС и 54/11) мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат, те је у складу 
са наведеним Скупштина општине Кањижа донела одлуку као у диспозитиву.  

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 
часова од дана доношења ове одлуке. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина      Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа           Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-24/2015-I/Б 
Дана: 30.01.2015. године  
Кањижа  
 
 
На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 
16/02, 115/05 и 107/09) и члана 47. тачка 6. Статута Општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 - пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 2015. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о остваривању права на накнаду 

трошкова за вантелесну оплодњу 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком  врше се измене и допуне Одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за 
вантелесну оплодњу („Службени лист општине Кањижа“, бр. 9/2014). 
 

Члан 2. 
Члан 10. мења се и гласи:  
„Висина средстава за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу утврђује се 

одлуком у буџету општине за сваку календарску годину. 
 За доделу средстава из претходног става расписује се јавни конкурс.  
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Висина накнаде трошкова за вантелесну оплодњу по једном пару утврђује се решењем из члана 9. став 
1. ове Одлуке, у складу са одредбама општег акта којим се уређује утврђивање цена и накнада за одређене врсте 
здравствених услуга које се пружају на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите. 

У случају када више подносилаца захтева испуњава услове јавног конкурса предност има пар где је 
жена ближа старосној граници утврђеној у члану 4. ове одлуке. 

Организациона јединица општинске управе надлежна за послове друштвене бриге о деци решење са 
мишљењем Комисије и фотокопијом предрачуна здравствене установе која ће извршити вантелесну оплодњу 
доставља организационој јединици општинске управе надлежној за послове финансија, која врши дознаку 
средстава на рачун здравствене установе која спроводи поступак вантелесне оплодње.“ 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина         Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-22/2015-I/Б 
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа 
 
 
На основу члана 47. тачка 19в Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 2015. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Сента 

 за 2015. годину  

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива Сента за 2015. годину, који је усвојио Управни 
одбор Историјског архива Сента, на седници одржаној 04. децембра 2014. године.  

 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".  
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина               Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                          Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-430/2014-I/Б  
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа 
 

 
На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014), члана 18. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 05/2010) и члана 30. Статута Регионалног центра за 
професионални развој запослених у образовању, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 
2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада 

Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2015. годину  
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I 

 Даје се сагласност на Програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у 
образовању за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању на седници одржаној 10. децембра 2014. године.  

 
 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                          Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-427/2014-I/Б 
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа 
 

 
На основу члана 47. тачка 19в Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 2015. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада Црвеног крста Кањижа 

 за 2015. годину  

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Црвеног крста Кањижа за 2015. годину који је усвојио Управни 
одбор Црвеног крста Кањижа на седници одржаној 12. јануара 2015. године.  

 

 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина               Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа          Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-9/2015-I/Б  
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа 
 
 

На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014), а у вези са чланом 26. Статута  Центра за пружање услуга социјалне заштите, 
Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 30. јануара 2015. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада 

Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2015. години  

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите у 2015. години, који 
је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите на седници одржаној 15. јануара 2015. 
године.  
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II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                         Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                                 Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-10/2015-I/Б  
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа 
 
 
На основу члана 47. тачка 19г Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 
пречишћен текст и 8/2014), члана 8. Одлуке о оснивању Информационог центра за развој Потиског региона 
(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 14/2011 – пречишћен текст) и члана 14. Статута  Информационог центра за 
развој Потиског региона Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 30. јануара 2015. године, донела је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада 

Информационог центра за развој Потиског региона за 2015. годину  

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада Информационог центра за развој Потиског региона за 2015. 
годину, који је усвојио Управни одбор Информационог центра за развој Потиског региона на седници одржаној 
18. децембра 2014. године  

 

 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                          Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа      
Број: 02-15/2015-I/Б  
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа 
 

 

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст и 8/2014), а у вези са чланом 247.  и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2914) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 2015. 
године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Колективни уговор 

Јавног предузећа за уређење  насеља општине Кањижа 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Колективни уговор Јавног предузећа за уређење насеља општине 
Кањижа који ће се примењивати од 8. фебруара 2015. године. 

II 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ др Михаљ Бимбо, председник општине Кањижа да у име општине Кањижа, као 

оснивача Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, потпише Колективни уговор Јавног предузећа 
за уређење насеља општине Кањижа. 
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III 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина           Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа        Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-14/2015-I/Б  
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа  
 
 
На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен 
текст и 8/2014), а у вези са чланом 247.  и 263. Закона о раду („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2914) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 2015. 
године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Анекс бр. 1. Колективног уговора 

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Анекс бр. 1. Колективног уговора Јавног предузећа за комуналне услуге 
„Комуналац“ Кањижа. 
 

 

II 
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ др Михаљ Бимбо, председник општине Кањижа да у име општине Кањижа, као 

оснивача Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, потпише Анекс бр. 1. Колективног 
уговора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа. 
 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина               Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                        Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-19/2015-I/Б 
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа  
 
 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 
4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) и члана 22. Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите општине 
Кањижа, Скупштина општинe Кањижа, на седници одржаној 30. јануара 2015. године, донела је  
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању председника Управног одбора 

Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа 
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I 

РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне заштите општине 
Кањижа, Тимеа Биро Хорват из Бечеја, на лични захтев. 
 

 

II 

За председника Управног одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа 
ИМЕНУЈЕ СЕ Мелинда Михаљи из Орома, Велики пут бр. 140, као представник оснивача. 
 

III 

Мандат новоименованог председника траје до истека мандата Управног одбора Центра за пружање 
услуга социјалне заштите општине Кањижа именованог решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-
323/2012-I/Б од дана 11.10.2012. године.   
 

IV 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-323/2012-I/Б од дана 11.10.2012. године Тимеа Хорват из 
Кањиже, именована је за председника Управног одбора Центра за пружање услуге социјалне заштите општине 
Кањижа, као представник оснивача. Именована је 15.01.2015. године поднела захтев за разрешење дужности 
председника Управног одбора, сагласно одредбама Статута установе. 

Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, 
бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) утврђено је да скупштина општине именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте. Одредбама члана 27. став 2. Статута Центра за пружање услуга социјалне 
заштите општине Кањижа утврђено је да члан управног одбора може бити разрешен дужности пре истека 
мандата и у случају ако поднесе захтев за разрешење.  

Комисија за кадровска и административна питања и радне односе дала је позитивно мишљење, а 
Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о разрешењу Хорват Тимее из Кањиже и 
именовање Мелинде Михаљи из Орома, за председника Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне 
заштите општине Кањижа, као представника оснивача.   
 Сагласно одредбама Статута општине Кањижа Скупштина општине Кањижа донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина        Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа              Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине  
Број: 02-8/2015-I/Б 
Дана: 30.01.2015. године 
Кањижа 
 
 
На основу члана 75. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – 
др. закон), члана 39. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 4/2014 – пречишћен текст и 
8/2014), члана 21. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 3/2012), а у вези са 
одредбама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2014) 
Председник општине Кањижа, доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о висини и начину рапоређивања и уступања дела изворних прихода општине Кањижа за 

реализацију финансијских планова месних заједница на територији општине Кањижа 

у 2015. години 

 

I 
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Овим решењем УТВРЂУЈЕ СЕ висина средстава, начин распоређивања и уступања дела изворних 
прихода општине Кањижа за реализацију финансијских планова месних заједница на територији општине 
Кањижа у  2015. години. 
 

II 
Врсте изворних прихода општине Кањижа који се уступају месним заједницама у  2015. години су:  
 

 

Врста изворног јавног прихода 

 

 

Приходни конто 

 

Планирани приход (РСД) 

Порез на имовину обвезника који не воде 
пословне књиге 

713121 60.000.000,00 

Порез на имовину обвезника који воде 
пословне књиге 

713122 33.000.000,00 

 

У К У П Н О  

 
93.000.000,00 

 
Изворни приходи из претходног става ове тачке уступају се месним заједницама у висини 60% од 

наплаћених прихода, на чијем je подручју приход остварен.  
 

III 
Приходи од пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге у висини од 30% распоређују се и 

уступају месним заједницама на чијој територији је седиште обвезника пореза, a 70% овог прихода распоређује 
се према следећем: 
 

Месна заједница Број становника Релативно учешће у расподели 

средстава 

Адорјан 1034   4,14% 
Хоргош 5603 22,42% 
Мале Пијаце 1794    7,18% 
Кањижа 9942 39,77% 
Мартонош 2055    8,22% 
Ором 1935    7,74% 
Трешњевац 1741    6,97% 
Тотово Село   613    2,45% 
Велебит   278    1,11% 
У К У П Н О 24995 100% 

 

IV 
Одсек за буџет, финансије и локалну пореску администрацију (у даљем тексту: Одсек) врши 

распоређивање средстава из тачке II овог решења до 10. у месецу за претходни месец, сходно остварењу 
прихода општине Кањижа. 

Одсек доставља месним заједницама месечно обавештење о средствима која им стоје на располагању, 
распоређеним сагласно овом решењу. 

 

V 

По пријему обавештења из претходне тачке, месне заједнице достављају Одсеку захтев за пренос 
средстава индиректном кориснику буџета општине Кањижа, на прописаном обрасцу, у складу са одобреним 
апропријацијама из Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину  („Сл. лист општине Кањижа“, 
бр.  19/2014). 
 

VI 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о висини и начину рапосређивања и 
уступања дела прихода општине Кањижа за реализацију финансијских планова месних заједница на територији 
општине Кањижа у периоду јул – децембар 2014. године бр. 02-228/2014-I/A од 19.06.2014. године. 

 

VII 

 Ово решење доставити: МЗ Мале Пијаце, МЗ Хоргош, МЗ Мартонош, МЗ Кањижа, МЗ Адорјан, МЗ 
Велебит, МЗ Трешњевац, МЗ Тотово Село и МЗ Ором.  
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VIII 

Ово решење објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“, а примењује се од 1. јануара 2015. 
године.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник општине Кањижа  
Општина Кањижа                др Михаљ Бимбо с. р. 
Председник општине 
Број: 400-2/2015-I/A 
Дана: 5.1.2015. године 
К а њ и ж а 
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