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На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), члана 2. и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015), члана 3.  Одлуке о прибављању, 

коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка и 16/2013) и члана 47. тачка 15a Статута општине Кањижа 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на 

седници одржаној 27. новембра 2015. године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка за прибављање непокретности уписане 

у ЛН бр. 5250, к.о. Хоргош, парцела бр. 14003/2, у јавну својину општине Кањижа 

непосредном погодбом 

 

I 

 ПОКРЕЋЕ СЕ поступак за прибављање непокретности уписане у ЛН бр. 5250, к.о. Хоргош, парцела 

бр. 14003/2, грађевинско земљиште, у површини од 14 а 64 m² у јавну својину општине Кањижа, непосредном 

погодбом.  

 

II 

 Прибављањем непокретности из тачке I ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа непосредном 

погодбом, решава се недостатак одговарајуће локације за изградњу црпне станице за повећање притиска у циљу 

реализације пројекта за продужетак водоводне мреже у насељеном месту Мале Пијаце.  

 

III 

 Поступак прибављања неокретности из тачке I ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о 

јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 

и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015). 

 

IV 

 Непокретност из тачке I  ове Одлуке прибавља се у јавну својину општине Кањижа по процењеној 

тржишној вредности утврђеној актом надлежног пореског органа.  

 

V 

 Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:  

  1. Естер Марковић, дипл. правник - председник 

  2. Атила Каса, дипл. правник - члан 

  3. Бранислав Терзић, дипл. економиста - члан. 

 Задатак Комисије је да прибави акт надлежног пореског органа о тржишној цени непокретности из 

тачке I ове Одлуке, прибави понуду за продају власника непокретности из тачке I ове Одлуке и на основу 

прибављене понуде и акта надлежног пореског органа сачини записник о спроведеном поступку непосредне 

погодбе и нацрт акта о прибављању непокретности у јавну својину општине Кањижа, те да исте достави 

Општинском већу општине Кањижа.   

 

VI 

 Ову Одлуку објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-329/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа 
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На основу члана 19.  став 1 тачка 3), члана 21. став 1. и  27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 47. тачка 15д Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. 

новембра 2015. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица непокретности у јавној својини 

општине Кањижа уписану у ЛН бр. 18 к.о. Mартонош, парцела бр. 6015/2 

 

I 

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Друштву са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, са седиштем у Суботици, Трг Лазара Нешића бр. 1, 

непокретност у јавној својини општине Кањижа уписана у  ЛН бр. 18, к.о. Мартонош, грађевинска парцела бр. 

6015/2, укупне површине 21208 m². 

 

II 

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица ће непокретност у јавној својини општине Кањижа описану у тачки I ове одлуке користити 

без накнаде, ради обављања делатности Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица и изградње трансфер станице са рециклажним 

двориштем.  

 

III 

 На основу ове одлуке са Друштвoм са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним 

отпадом „Регионална депонија“ Суботица закључиће се уговор о давању на коришћење непокретности из тачке 

I ове одлуке. 

 Овлашћује се председник општине да са Друштвoм са ограниченом одговорношћу за управљање 

чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица закључи уговор из претходног става ове тачке. 

 

IV 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Друштвo са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална 

депонија“ Суботица (у даљем тексту: Регионална депонија Суботица) je поднело захтев општини Кањижа као 

једном од оснивача Регионалне депоније Суботица за доношење одлуке о давању на коришћење непокретности 

у јавној својини општине Кањижа описане у тачки I ове одлуке. 

 Одредбама члана 19. став 1. тачка 3) Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), (у даљем тексту: Закон) прописано је да су корисници ствари у јавној својини јавна 

предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе, као и њихова зависна друштва, на основу уговора закљученог на основу акта надлежног органа, а 

којим нису пренете у својину тог јавног предузећа, односно друштва.   

 Одредбама члана 21. истог Закона прописано је да јавно предузеће, друштво капитала чији је оснивач 

Републике Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, која 

обављају делатност од општег интереса, користе непокретности које им нису уложене у капитал, а на основу 

посебног закона, оснивачког акта или уговора закљученог са оснивачем. 

 Одредбама члана 47. тачка 15д Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) утврђено је да скупштина општине одлучује о давању на коришћење 

непокретности јавном предузећу или друштву капитала које обавља делатност од општег интереса, ако му та 

непокретност није унета у капитал и ако непокретност не користи на основу посебног закона и оснивачког акта.  

 Одредбама Споразума о сарадњи општина оснивача Регионалне депоније Суботица, потписаног ради 

формирања региона за управљање чврстим комуналним отпадом, утврђено је да се све активности у вези 

изградње и рада трансфер станица и рециклажних дворишта на територији појединих општина поверавају 

Регионалној депонији Суботица. 



Број:  17.            27.11.2015.                            СТРАНА  487.  OLDAL                                2015.11.27.        17.  szám 

 

 
 Одредбама члана 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) управљање 

комуналним отпадом дефинише се као комунална делатност, а комуналне делатности су делатности од општег 

интереса.  

 Општина Кањижа је један од оснивача Регионалне депоније Суботица која обавља комуналну 

делатност управљање комуналним отпадом, као делатност од општег интереса. Непокретност из тачке I ове 

одлуке уписана је у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима као јавна својина општине 

Кањижа. Регионална депонија Суботица, као привредно друштво чији је оснивач поред осталих и општина 

Кањижа, сагласно одредбама члана 21. Закона о јавној својини може користити непокретности у јавној својини 

које нису уложене у њен капитал, на основу посебног закона, оснивачког акта или уговора закљученог са 

оснивачем, те је сагласно наведеном одлучено као у диспозитиву. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-331/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 19.  став 1 тачка 3), члана 21. став 1. и  27. став 10 Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 47. тачка 15д Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. 

новембра 2015. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању на коришћење Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

непокретности у јавној својини општине Кањижа уписане у 

 ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, парцела бр. 2001/1 

 

I 

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, са 

седиштем у Кањижи, Народни парк бр. 5, непокретност у јавној својини општине Кањижа, уписана у ЛН бр. 

5814, к.о. Кањижа, парцела бр. 2001/1, у укупној површини од 8 ха 33 а 52 m², коју чини:  

 - зграда бр. 1, на адреси Личка бр. 2, зграда римокатоличке цркве – капела и земљиште под зградом-

објектом, у површини од 2 а 09 m² 

 - зграда бр. 2, на адреси Личка, зграда римокатоличке цркве – мртвачница и земљиште под зградом-

објектом, у површини од 79 m² 

 - зграда бр. 3, на адреси Личка, зграда римокатоличке цркве – помоћна зграда и земљиште под зградом- 

објектом, у површини од 61 m² 

 - зграда бр. 4, на адреси Личка, зграда римокатоличке цркве – капела и земљиште под зградом-

објектом, у површини од 20 m² 

 - гробље, на адреси Личка, у површини од 8 ха 29 а 52 m². 

  

II 

Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа ће непокретност описану у тачки I ове 

одлуке користити без накнаде, ради обављања комуналне делатности управљање гробљем на Великом 

католичком гробљу у Кањижи.  

 

III 

На основу ове одлуке са Јавним предузећем за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа закључиће се 

уговор о давању на коришћење непокретности из тачке I ове одлуке. 

 Овлашћује се председник општине да са Јавним предузећем за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

закључи уговор из претходног става ове тачке. 

 

IV 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа”. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа поднело је захтев општини Кањижа као 

оснивачу јавног предузећа за доношење одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини 

општине Кањижа описане у тачки I ове одлуке.  

 Одредбама члана 19. став 1. тачка 3) Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013 и 105/2014), (у даљем тексту: Закон) прописано је да су корисници ствари у јавној својини јавна 

предузећа, друштва капитала чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе, као и њихова зависна друштва, на основу уговора закљученог на основу акта надлежног органа, а 

којим нису пренете у својину тог јавног предузећа, односно друштва.   

 Одредбама члана 21. истог Закона прописано је да јавно предузеће, друштво капитала чији је оснивач 

Републике Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и њихова зависна друштва, која 

обављају делатност од општег интереса, користе непокретности које им нису уложене у капитал, а на основу 

посебног закона, оснивачког акта или уговора закљученог са оснивачем. 

 Одредбама члана 47. тачка 15д Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) утврђено је да скупштина општине одлучује о давању на коришћење 

непокретности јавном предузећу или друштву капитала које обавља делатност од општег интереса, ако му та 

непокретност није унета у капитал и ако непокретност не користи на основу посебног закона и оснивачког акта.  

 Oдредбама члана 4. Одлуке о сахрањивању и гробљима („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2004) 

утврђено да Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа врши комуналну делатност управљање 

гробљем на Великом католичком гробљу у Кањижи. Комуналне делатности су делатности од општег интереса. 

Одредбама члана 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) управљање гробљима 

дефинише се као комунална делатност, а комуналне делатности су делатности од општег интереса.  

 Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, које обавља 

и комуналну делатност управљање гробљем на Великом католичком гробљу у Кањижи, као делатност од 

општег интереса. Непокретности из тачке I ове одлуке уписане су у јавне књиге о евиденцији непокретности и 

правима на њима као јавна својина општине Кањижа. Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ 

Кањижа, као јавно предузеће чији је оснивач општина Кањижа, сагласно одредбама члана 21. Закона о јавној 

својини може користити непокретности у јавној својини које му нису уложене у капитал, на основу посебног 

закона, оснивачког акта или уговора закљученог са оснивачем, те је сагласно наведеном одлучено као у 

диспозитиву. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-328/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), 

члана 2. и члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 48/2015), члана 3.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у својини општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - 

исправка и 16/2013) и члана 47. тачка 15a Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. новембра 2015. 

године донела је  

 

О Д Л У К У 

о прибављању 1/6 дела непокретности уписане у ЛН 903 к.о. Кањижа, 

парцела бр. 5/1, у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом 

 

I 

 ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом 1/6 дела непокретности 

уписане у ЛН 903 к.о. Кањижа, на катастарској парцели бр. 5/1, Објекат за спорт и физичку културу (Објекат 
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бр. 1), површине 40572 m² , спратност објекта П+1+Пк, грађевинска површина објекта бр. 1 276 m² , која се 

налази у Кањижи, ул. Рибарска бб.   

 

II 

Процењену тржишну вредност непокретности утврдило је Министарство финансија - Пореска управа - 

Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа Записником бр. 464-01/2015-34 од 28.10.2015. године у 

износу од  15.000.690,00 динара.  

Општина Кањижа у трошковима извођења радова на адаптацији поткровља непокретности из тачке  I 

ове Одлуке учествује са износом од 3.000.000,00 динара, што одговара вредности 1/6 дела непокретности из 

тачке I ове Одлуке.   

Средства за прибављање непокретности тачке I ове Одлуке предвиђена су Одлуком о буџету општине 

Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2014, 7/2015 и 11/2015). 

 

III 

Општина Кањижа стиче право својине на 1/6 дела непокретности из тачке I ове Одлуке, са правом 

уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима на основу уговора о прибављању 

непокретности.  

 

IV 

Уговор о прибављању непокретности из тачке I ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа у име 

општине Кањижа закључује председник општине, по претходно прибављеном мишљењу Општинског 

правобранилаштва општине Кањижа. 

 

V 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбама члана 27. тачка 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 

105/2014), (у даљем тексту: Закон) утврђено је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини 

јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе.  

Одредбама члана 47. тачка 15a Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 

текст и 8/2014) утврђено је да скупштина општине одлучује о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини  Општине. 

Одредбама члана 29. Закона регулисано је да се прибављањем непокретних ствари сматра и размена 

непокретности и изградња објеката, односно да се изузетно непокретне ствари могу прибавити и отуђити 

непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне вредности 

непокретности, односно изнад те вредности уколико се ради о прибављању, ако у конкретном случају то 

представља једино могуће решење, као и да предлог акта о оваком располагању мора садржати образложење из 

кога се може утврдити постојање ових околности.  

Прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом, сагласно одредбама члана 3. 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012 и 

48/2015) (у даљем тексту: Уредба) предвиђа и случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по 

својим карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права коришћења, с 

тим да предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања са аспекта остварења интереса јединице локалне самоуправе и разлоге због којих се 

прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда. 

Одредбама члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка и 16/2013) утврђено је да се на 

услове прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда примењују одредбе Уредбе, док је одредбама 

члана 13. регулисано да је скупштина општине орган надлежан за доношење одлуке о прибављању 

непокретности у јавну својину општине Кањижа. 

Скупштина општине Кањижа је на 28. седници одржаној 5. октобра 2015. године, донела одлуку о 

покретању поступка за прибављање дела непокретности уписане у ЛН 903 к.о. Кањижа, на катастарској 

парцели бр. 5/1, која се налази у Кањижи, ул. Рибарска бб, у јавну својину општине Кањижа, непосредном 

погодбом. Истом одлуком, именована је Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе која је 

прибавлила извештај надлежног пореског органа о тржишној вредности непокретности, сачинила записник о 

спроведеном поступку и нацрт акта о прибављању дела непокретности у јавну својину општине Кањижа и исте 

доставила Општинском већу општине Кањижа. Процењену тржишну вредност непокретности утврдило је 
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Министарство финансија - Пореска управа - Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа Записником 

бр. 464-01/2015-34 од 28.10.2015. године у износу од  15.000.690,00 динара. Општина Кањижа у трошковима 

извођења радова на адаптацији поткровља предметне непокретности учествује са износом од 3.000.000,00 

динара, што одговара вредности 1/6 дела непокретности из тачке I ове Одлуке.  

Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог одлуке о прибављању 1/6 дела непокретности 

уписане у ЛН бр. ЛН 903 к.о. Кањижа, на катастарској парцели бр. 5/1, која се налази у Кањижи, ул. Рибарска 

бб у јавну својину општине Кањижа, непосредном погодбом и упутило исти на даљи поступак Скупштини 

општине Кањижа.   

Сагласно одредбама члана 47. тачка 15a Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4 

/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа донела је одлуку као у диспозитиву.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број:02-310/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 47. тачка 6. Статута  општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014) и члана 4. Одлуке о  подизању и одржавању споменика и спомен обележја на 

територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/2013) Скупштина општине Кањижа, на 

седници одржаној 27. новембра 2015. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У К  У 

о постављању спомен плоче за обележавање места прихвата избеглица из Мађарске 

1956. године испред Дома културе у Хоргошу 

 

Члан 1. 

 Поставља се спомен плоча за обележавање места прихвата избеглица из Мађарске 1956. године испред 

Дома културе у Хоргошу. 

 

Члан 2. 

 Спомен плоча је од мермера, димензија 80 x 60 cm и има постоље.  

 

Члан 3. 

 На спомен плочи је исписан текст:  

 

„AZ 1956-OS FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC MENEKÜLTJEIT 

ITT FOGADTÁK BE 

HORGOS ÉS MAGYARKANIZSA POLGÁRAI 

 

NYITOTT TÁVLATOK      NAGY IMRE TÁRSASÁG     HORGOS POLGÁRAI 

SZABADKA                  SZABADKA 

 

ОВДE СУ ГРАЂАНИ ХОРГОША И КАЊИЖЕ 

ЗБРИНУЛИ ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ МАЂАРСКЕ 

НАКОН РЕВОЛУЦИЈЕ 

1956. ГОДИНЕ 

 

ОТВОРЕНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ             ДРУШТВО ИМРЕ НАЂ            ГРАЂАНИ ХОРГОША 

СУБОТИЦА                                      СУБОТИЦА 

 

2015.11.07.                      07.11.2015.“ 
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Члан 4. 

 Техничке услове за постављање споменика утврдиће организациона јединица Општинске управе 

општине Кањижа надлежна за послове урбанизма. 

 

 

Члан 5. 

 Средства за постављање спомен плоче и изградњу постоља обезбеђује Удружење грађана Отворена 

Перспектива, са седиштем у Суботици, Браће Радић бр. 15/6/25. 

 

 

Члан 6. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-309/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  8.  Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013, 125/2014 и 95/2015),  члана 11. став 1. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002 - одлука СУС и „Службени  гласник 

РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука 

УС, 47/2013 и  68/2014 – др. закон) и члана 47. тачка 3. Статута општине Кањижа („Сллужбени лист општине 

Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и  8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. 

новембра 2015. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о стопама  пореза на имовину у општини Кањижа 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине Кањижа.  

 

Члан 2. 

 Стопа пореза на имовину износе: 

- за непокретности пореског  обвезника који води пословне књиге  0,3 %, 

- за земљиште пореског обвезника који не води пословне књиге  0,30% 

- за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим за земљиште, зависе од 

висине пореске основице,и то:  

 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1. до 10.000.000 динара  0,40% 

2. од 10.000.000  до 25.000.000 динара  порез из подтачке (1) +  0,6% на износ преко 

10.000.000 динара 

3. од  25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко 

25.000.000 динара 

4. преко 50.000.000 динара  порез из подтачке (3) +  2,0% на износ преко 

50.000.000 динара 

 

Члан 3. 

 У погледу начина одређивања пореског обвезника, пореске основице, настанка пореске обавезе, 

пореских ослобађања, контроле и наплате примењују се одредбе важећих прописа који уређују порески 

поступак и пореску администрацију.  
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Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о порезу на имовину на територији општине 

Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2014). 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници 

општине Кањижа.  

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“, а 

примењује се од 1. јануара 2016. године. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина         Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-314/2015- I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 6. ст. 3. и 4., члана 7а ст. 4. и 7. и члана 38б  став 1. Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002- одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 

80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 

и  68/2014 – др. закон) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној  27. новембра 2015. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Кањижа 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Кањижа,  за потребе 

утврђивања пореза на имовину.  

 

Члан 2. 

 На територији општине Кањижа одређују се 3 (три) зоне, према комуналној опремљености  и 

опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Кањижа, односно 

са радним зонама и другим садржајима у насељу (у даљем тексту: зоне), и то:  

  

ПРВА ЗОНА 

насељено место Кањижа  

- обухвата следеће улице: Алеја Кестенова /од броја 1 до броја 33/, Апостолска /од броја 1 до броја 20/, 

Болманска, Болничка, Босанска, Братства Јединства, Дамјанићева, Главна, Харшањи Тибора, Хрватска, Ј. 

Јовановића Змаја, Беседеш Јожефа, Карађорђева, Крфска, Лала, Гал Ласла, Летња, Николе Тесле, 

Новокнежевачки пут, Позоришна, Пролећна /од броја 1 до броја 20/, Републиканска /од броја 1 до броја 14/, 

Рибарски трг, Сибињанин Јанка /од броја 1 до броја 43/, Суботички пут /од броја 1 до броја 39/, Сутјеска  /од 

броја 1 до броја 23/,Светог Јована, Светог Саве, Светог Стефана, Широка /од броја 1 до броја 34/, Шумадијска 

 /од броја 1 до броја 22/, Владике Његоша /од броја 1 до броја 25/, Тисина, Тополска, Трг Главни, Трг Пијачни, 

Творничка, Венац Бањски и Виноградска. 

 

насељено место Хоргош  

- обухвата следеће улице: Балаж Беле, Барток Беле /од броја 1 до броја 37/, Братства Јединства /од броја 1 до 

броја 25/, Дожа Ђерђа, Калварије, Кањишки пут, Карасова, Кошут Лајоша, Липова, Попова, Републиканска, 

Стевана Сремца /од броја 1 до броја 7/, Светог Јована Непомука, Петефи Шандора, Велика, Железничка. 

 

ДРУГА ЗОНА 

насељено место Кањижа 
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- обухвата следеће улице: Алеја Кестенова /од броја 34 до броја 87/, Апостолска /од броја 21 до броја 99/, 

Алексе Шантића, Арнолда Коха, Јожеф Атиле, Бачка, Бечејска, Боре Станковића, Бршљанска, Цетињска, 

Цигларска, Црепска, Црногорска,  Чепе Имреа, Далматинска, Доситеја Обрадовића, Дунавска, Дурмиторска, 

 Душана Поповића, Ђачка, Дожа Ђерђа, Ђорђа Крстића, Ади Ендреа /од броја 1 до броја 25/, Фехер Ференца /од 

броја 1 до броја 97/, Гагаринова, Хајдук Станка, Херцеговачка, Арањ Јаноша, Јесенска, Кумановска, Кошут 

Лајоша, Зилахи Лајоша, Љубљанска, Македонска, Мале Цркве, Мале Пруге, Мали Сокак, Мартон Маћаша, 

Мајтењи Михаља, Октобарска /од броја 1 до броја 11/, Озораи Арпада /од броја 1 до броја 26/, Танчић Михаља, 

Милоша Димитријевића, Милоша Обилића /од броја 1 до броја 12/ , Мостарска /од броја 1 до броја 22/, 

Народни Парк, Потиски венац, Рузвелтова, Нушићева, Плитивичка, Пролећна /од броја 21 до броја 99/, 

Радничка /од броја 1 до броја 4/, Рибарска, Републиканска / од броја 15 до броја 123/, Сабљарска, Сарајевска, 

Саве Текелије, Сигет, Словеначка, Соколска /од броја 1 до броја 15/, Старогробљанска, Стевана Сремца  , 

Суботички пут /од броја 40 до броја 56/, Сутјеска /од броја 24 до броја 99/, Светозара Милетића, Сибињанин 

Јанка /од броја 44 до броја 99/, Петефи Шандора, Широка /од броја 35 до броја 99/, Шумадијска /од броја 23 до 

броја 99/, Владике Његоша /од броја 26 до броја 99/, Тисиног Цвета, Тишине, Уска, Војводе Путника /од броја 1 

до броја 27/, Војвођанска, Занатлијска, Зелени Венац, Зорина.  

 

насељено место Хоргош 

- обухвата следеће улице: Банове Баште, Барток Беле /од броја 38 до броја 200/, Београдска, Бранка Радичевића, 

Данила Бојовића, Доситеја Обрадовића, Ади Ендреа, Гардоњи Гезе, Гробљанска, Арањ Јаноша, Миксат 

Калмана, Кунтоова, Кланице, Мађар Едеа,  Јокаи Мора, Мориц Жигмонда, Његошева, Подрума, Рибље Пијаце, 

Сегедински пут /од броја 1 до броја 42/, Сингерова, Суботички пут, Светог Петра, Светог Саве, Светог Стефана, 

Стевана Сремца /од броја 8 до броја 20/, Шор Кендереш /од броја 1 до броја 16/, Вирагова, Витице Косе, 

Владимира Назора, Војвођанска, Вука Караџића, Задружна и Змај Јовина,. 

 

 

ТРЕЋА ЗОНА 

 

Трећа зона обухвата зграде  које се налазе ван граница прве и друге зоне и  остала насељена места општине 

Кањижа.  

 

Члан 4. 

ПРВА  ЗОНА  је најопремљенија зона у општини Кањижа, према  критеријумима из члана 2. ове 

одлуке.  

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници 

општине Кањижа.  

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“, а 

примењује се од 1. јануара 2016. године.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-315/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 6. ст. 5-7., члана 7а став 2.  Закона о порезима на имовину („Службени  гласник РС“, бр. 

26/2001, „Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. 

закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и  68/2014 – др. 

закон) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст 

и 8/2014) Скупштина општине Кањижа на седници, одржаној 27. новембра 2015. године, донела је   

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности   у зони 
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у којој се налази непокретност за утврђивање пореза на имовину за  2016.  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 2016. 

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 2016. 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        /                 

4. за станове         38.000,00 динара 

5) за куће за становање        35.000,00 динара 

6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте   

    који служе за обављање делатности      73.719,03 динара 

7) за гараже и гаражна места       18.537,33 динара. 

 

Члан 4. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. године на 

територији општине Кањижа у другој  зони износе: 

1) за грађевинско земљиште       1.600,00   динара 

2) за пољопривредно земљиште        /                 

3) за шумско земљиште        /                 

4. за станове         32.500,00 динара 

5) за куће за становање        23.000,00 динара 

6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекте   

    који служе за обављање делатности      58.975,22 динара 

7) за гараже и гаражна места       14.829,86 динара.  

 

 

Члан 5. 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. године на 

територији општине Кањижа у трећој  зони износе: 

1) за грађевинско земљиште       500,00 динара 

2) за пољопривредно земљиште према евиденцији РГЗ     

- 1. класа        70,00 динара 

- 2. класа        65,00 динара 

- 3. класа        60,00 динара 

- 4. класа        50,00 динара 

- 5. класа        35,00 динара 

- 6. класа        25,00 динара 

- 7. класа        20,00 динара 

- земљиште без класе       20,00 динара 

3) за шумско земљиште             /               

4) за станове         14.000,00 динара 

5) за куће за становање        10.000,00 динара 

6) за пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске   

    објекте који служе за обављање делатности     29.487,61  динара 

7) за гараже и гаражна места         7.415,00  динара 
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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 

2015. годину  у  општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 18/2014).  

 

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 2016. године. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа             Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број:02-316/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину („Службени  гласник РС“, бр. 26/2001, „Службени  

лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 

61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС,  47/2013 и  68/2014 – др. закон) и члана 47. 

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

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној  27. новембра 2015. године, донела je 

 

 

О Д Л У К У 

о   стопи амортизације у општини Кањижа, за коју се умањује вредност непокретности, 

осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника 

који не води пословне књиге  

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се стопа амортизације у општини Кањижа, за коју се умањује вредност 

непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге. 

 

Члан 2. 

 Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 0,8% годишње, а највише 40%. 

 

 

Члан 3. 

 Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници 

општине Кањижа.  

 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“, а 

примењује се од 1. јануара 2016. године. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа             Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-317/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 7а ст. 3. и 4.  и  члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Службени  гласник РС“, бр. 

26/2001, „Службени  лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Службени  гласник РС“, бр. 80/2002, 80/2002 – др. 

закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука УС, 47/2013 и  68/2014 – др. 

закон) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст 

и 8/2014) Скупштина општине Кањижа на седници, одржаној  27. новембра 2015. године донела 

 

 

О Д Л У К У 

о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности  обвезника који 

воде пословне књиге у општини Кањижа  

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника 

који воде пословне књиге (у даљем тексту: коефицијенти), које се налазе на територији општине 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. 

 Коефицијенти на територији општине Кањижа утврђују се према следећем: 

 - 1,00 за прву зону 

 - 0,80 за другу зону   

 - 0,40 за трећу зону. 

 

Члан 4. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници 

општине Кањижа. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“, а 

примењује се од 1. јануара 2016. године. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа             Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-318/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен 

текст и 8/2014), а у вези са чланом 8. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Службени лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2014, 7/2015 и 11/2015) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. 

новембра 2015. године донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа 

за период јануар – септембар 2015. године 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период  јануар – септембар 

2015. године. 

 

II 
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 
Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-336/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 20. и 47.  Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – 

пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. новембра 2015. године 

донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени Одлуке о поверавању обављања одређених комуналних делатности  и 

других делатности које су од општег интереса за општину Кањижа 

Д.О.О.  „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ Хоргош 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измена Одлуке о поверавању обављања одређених комуналних делатности  и 

других делатности које су од општег интереса за општину Кањижа Д.О.О.  „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ Хоргош 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 11/2009, 17/2012 и 18/2014).  

 

Члан 2. 

У члану 1. после речи: „прописа“ уместо запете ставља се тачка, а речи: „а не дуже од годину дана.“ 

бришу се.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу  општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-327/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007 и 

83/2014 – др. закон) и на основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
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4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. новембра 2015. 

године донела је  

 

 

Р  Е   Ш  Е  Њ  Е 

о усвајању Програма развоја спорта општине Кањижа 

за период 2015–2018. године 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Програм развоја спорта општине Кањижа за период 2015–2018. године. 

 

 

II 

 Програм развоја спорта општине Кањижа за период 2015.–2018. године објављује се у „Службеном 

листу општине 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: 66-7/2015-I/Б  

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

 

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

2015 - 2018 
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Увод – предговор председника општине 

 

При састављању програма развоја спорта општине Кањижа водило се рачуна о одредбама основних 

докумената о генералном регулисању спорта. Узети су у обзир прописи Закона о спорту, а и поруке које су дате 

Стратегијом развоја спорта Србије. У основи, кренуло се од начела из Устава да спорт представља категорију 

од посебног друштвеног значаја. 

Свака општина има задатак да у области развоја друштва, где спада и спорт, изналази и спроводи 

системска решења којима се дугорочно постижу позитивни резултати. Општина Кањижа је већ при изради 

важеће Стратегије оценила да спортисти доприносе угледу наше општине, путем спорта се јача слога наше 

заједнице и живот нових покољења постаје здравији. Због тога, Програмом развоја спорта се не истичу 

поједине спортске гране, већ се планирају равномерни, уравнотежени развојни подухвати. 

У суштини, у приоритету се налазе неколико области развоја, тако је од посебног значаја развој 

спортске инфраструктуре, обезбеђивање потребних услова за спортске активности, уздизање подмлатка и 

рекреација. 

У складу са законским прописима, на плану подизања подмлатка, истакнута улога се поверава 

предшколском, дечијем и омладинском спорту, а утемељењем спортске културе у најранијем животном добу, 

пружа се прилика за омасовљење клупских спортова. 

Многа домаћа истраживања указују на чињеницу да се опште здравствено стање становништва 

погоршава, те је Програмом развоја спорта општине обухваћена и рекреација и активно провођење слободног 

времена. У реализацији предвиђених активности, очекује се и подршка синдиката. 

Спортски клубови су стубови на које се такмичарски спорт ослања. Њихов рад је од изузетне важности, 

пошто се у њима одвијају свакодневне активности, спортски радници се баве са децом и омладином, који ће, 

адекватно оспособљени, успешно наступати на разним домаћим и иностраним такмичењима, те својим 

постигнутим резултатима допринети угледу наше општине. 

Право на спорт и физичку културу је загарантовано Уставом, а свака јединица локалне самоуправе је 

дужна да својим грађанима обезбеди остваривање тог права. Истовремено, бављење спортом  различитих 

узраста и лица са посебним потребама изискује различите могућности и услове, како би се њихова личност, 

путем спорта и рекреативних програма прилагођених њиховим потребама, могла испунити. А све то са главним 

циљем да достигнемо проценат укључивања деце, младих и старих у спортске активности, који је својствен 

осталим европским државама. 

Верујем да ће овај докуменат представљати значајан корак ка утемељењу ангажовања на развоју спорта 

у наредним годинама, отклонити несистемске и неутемељене активности и послужити сваком спортском 

раднику као приручник. 

 

 

 

 

 

 Председник општине 

 др Михаљ Бимбо 

 

 

 



Број:  17.            27.11.2015.                            СТРАНА  500.  OLDAL                                2015.11.27.        17.  szám 

 

 
Законски оквир 

 

 Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој 

спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или неформална 

рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре) и у складу са Стратегијом  развоја спорта 

у Републици Србији за период 2014-2018. године („Сл. гласник РС”, бр. 1/2015) jединице локалне самоуправе 

донеће, односно ускладиће  програме развоја спорта на својим територијама најкасније у року од годину дана 

од дана доношења Стратегије развоја спорта у Републици Србији.   

 Програм  ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: 

–  развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 

– повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације; 

–  развој и унапређење врхунског спорта; 

–  развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 Према подацима истраживања Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, у 

Републици Србији је гојазан скоро сваки пети одрасли становник (18,6%), сваки трећи становник конзумира 

цигарете (33,6%), око 40% свакодневно или повремено конзумира алкохол, а скоро половина становништва има 

хипертензију (46,5%).  

 Резултати компарације резултата два истраживања: првог које је спровела Европска комисија 

(ЕУРОБАРОМЕТАР) на територији земаља чланица Европске уније и другог које је спровео ЦЕСИД на 

територији Републике Србије на захтев Министарства, показују да: 

−  40% становника Европске уније изјављује да се бави спортом бар једном недељно, док се спортом у 

Републици Србији једном недељно бави само око 10%; 

–  34% становника Европске уније изјављује да се никада не бави физичким вежбањем, док се у Републици 

Србији никада не бави физичким вежбањем чак 56% популације. 

 

I. СТАЊЕ СПОРТА У ОПШТИНИ КАЊИЖА 

 

 Квалитет физичке културе, здрав и спортски начин живота су међу основним начелама постојања и 

развоја народа и појединца. Циљеве друштва можемо постићи само са физички и психички здравим, стабилним 

и радно способним људима. 

 Садашњост је у уједно и будућност. Услови који су обезбеђени садашњој деци у потпуности су 

предуслов за здраве одрасле особе у будућности које ће се укључити у развој државе и општине и одговарати на 

сложене изазове 21. века.  

 С обзиром на горе наведено, општина Кањижа има следеће задатке, односно, ангажоваће се преко 

Спортског савеза у следећим областима деловања:  

 помаже у састављању и раду општинских такмичарских структура, помаже у организацији спортских 

манифестација, укључује се у организацију образовања и дошколовања кадрова,  

 учествује у неговању међународних односа у физичкој култури и спорту, 

 саставља и објављује годишњи календар спортских такмичења и рекреативних програма, 

 врши задатке надзора пословања, финансијске и економске послове из своје надлежности, 

 врши задатке преноса података из спортског информационог система са државног и покрајинског на 

општински ниво, 

 сарађује на територији своје надлежности са државним, покрајинским и општинским органима у области 

физичког васпитања, спорта и рекреације, а посебно са васпитно-образовним установама.  

 Горе наведени задаци су изузетно важни, одговорност је огромна, нарочито ако знамо да се спортска 

концепција општине променила, нови су приоритети. Због тога, полазећи од државне, покрајинске и општинске 

ситуације, неопходно је поново конципирати цео систем функционисања спорта. Поред јасно назначених 

обавезних (и евентуално преузетих) задатака треба за сва насеља општине формулисати спортску концепцију и 

одлуке у односу на ову област, којима ће се утемељити намере пројектовања, деловање, извршавање, надзор и 

евалуација.   

1. Економско-социјални утицаји на физичко васпитање и спорт 

 

1.1. Међународни трендови 

 Две главне области спорта – аматерски (рекреативни) спорт и врхунски (професионални, такмичарски) 

спорт се све више организују раздвојени у посебна тржишта.  Врхунски спорт – где је предмет размене 

праћење и уживање у спортским активностима других особа, за коју забаву су потрошачи спремни и да плате – 

постао је кључни сектор забавне индустрије и све тешње се повезује са другим услугама шоу-бизниса.  

 Друго велико тржиште је аматерски или рекреативни спорт где је предмет размене – могућност за 

бављењем спортом и пратеће услуге и прибори: спортска опрема, обуке, дошколовање, исхрана итд.  Иначе, 

између два тржишта постоји тесна интеракција, међутим, битно је указати да је та повезаност све слабија.  
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1.2. Домаће промене 

 Након што је 90-их година нагло опало финансирање спорта из државних средстава, у многим 

спортским организацијама је настала криза и губитак оријентације. Руководиоци спортских организација су 

израдили краткорочне планове чији је циљ био пуки опстанак клуба. Сврха функционисања је била задржавање 

моменталних позиција, а други фактори развоја су потиснути у други план (омасовљавање подмлатка, сарадња 

са васпитно-образовним установама, дошколовање кадрова, изградња спортских објеката). Индекс развоја 

спорта општине Кањижа се разликује од ранијег периода. У држави се не може очекивати обнова раније праксе 

широког финансирања спорта. Садашња, а још више будућа приватизација у спорту постаће легитимни 

институционални услов за спортске успехе и пословна подлога за развој клубова. Тако ће концентрација 

друштвених фактора који су заинтересовани за развој спорта, доминантно утицати на будући програм и границе 

развоја спорта. Познавање ових фактора, спознаја њихове структуре, те отварање интересних фондова за 

одређене спортске дисциплине, представљаће полазну тачку за обликовање спортског програма општине. 

 

1.3. Области спорта и физичко васпитање 

 Физичка култура, физичко васпитање и спорт су компексни појмови. Има пуно подручја (физичко 

васпитање, школски, дечији и омладински спорт, уздизање подмлатка, рекреација, такмичарски и врхунски 

спорт, спортски туризам, спортска медицина, школовање и дошколовање кадрова) која чине једну комплексну 

целину, али су и појединачно битна. Стога, делове овог система треба третирати комплексно. Специјалну 

анализу ситуације је целисходно извршити по спортским областима, у функцији система повезаности. 

 

2. Стање спорта у општини Кањижа 

 Развијеност спорта на територији општине Кањижа је по војвођанском мерилу просечна. Учешће 

грађана у систему спорта у општини је, према војвођанским подацима, такође просечно. Након анализе 

спортских грана уочљиво је да имамо четири водеће спортске гране: фудбал, атлетику, кајак и рвање.  

 У 1994. години је криза достигла свој врхунац, када је од 32 клуба на територији општине остало свега 

20, од којих је смањеном активношћу радило само 12.  Гашење клубова је у 1995. години заустављено и млади 

су почели да се враћају на спортске терене. Приступило се формирању нових спортских клубова, а истовремено 

са повећањем броја спортиста растао је и проблем финансирања. Клубови су постали све сиромашнији јер се у 

великој мери смањило спонзорство и све више су зависили од општинског буџета.  Спортски савез данас има 40 

друштава-чланица, а претежни део њихових трошкова терети локалну самоуправу.   

 

 

Назив клуба 

1995 1996 2013 

државна 

средства 

спонзори државна 

средства 

спонзори државна 

средства 

спонзори 

Рвачки клуб „Потисје“ 9% 91% 14,6% 86,4% 90% 10% 

Атлетски клуб „Партизан“ 59% 41% 54, 06% 45, 94% 95% 5% 

Фудбалски клуб „Потисје“ 54% 46% 17,47% 82,53% 80% 20% 

Кајак клуб „Братсво“ 100% 0 нема 

података 

нема 

података 

70% 30% 

Савез за рекреацију 

„Партизан“ (данашње 

Удружење „Спорт за све“) 

нема 

података 

нема 

података 

26, 74% 73,62% 100% 0 

 

На основу ових података је уочљиво да је у финансирању спорта дошло до изузетно великих промена у 

протеклих 18 година. 
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 2.1. Спортска инфраструктура општине Кањижа 

 У свим насељима општине постоји најмање један отворени терен за рекреацију грађана, међутим 

недостатак затворених спортских објеката се огледа у следећем:  

1. у зимском периоду, када су сви приморани да са отворених терена уђу у затворене објекте (фудбалери, 

атлетичари, кајакаши) – нема довољног капацитета 

2. недостају услови за развој такмичарског (врхунског) спорта – нема сениорских репрезентативаца  

3. недостају потребни услови за организацију високо рејтингираних домаћих и међународних спортских 

такмичења (атлетика, пливање, рукомет)  

 Општина Бр. становника Бр. насеља Бр. објеката Просек по 

насељу 

1.  Нови Сад 299,294 16 183 11,44 

2.  Бечеј 40,987 5 43 8.60 

3.  Апатин 32,813 5 35 7.00 

4.  Бачки Петровац 14,681 4 27 6.75 

5.  Панчево 127,162 11 69 6.27 

6.  Оџаци 27,510 9 54 6.00 

7.  Врбас 45,852 6 36 6.00 

8.  Ада 18,994 4 23 5.75 

9.  Мали Иђош 13,494 3 17 5.67 

10.  Србобран 17,855 3 17 5.67 

11.  Нови Бечеј 26,927 5 27 5.40 

12.  Ковин 39,220 9 48 5.33 

13.  Стара Пазова 67,576 8 42 5.25 

14.  Бач 16,268 6 30 5.00 

15.  Темерин 28,275 3 15 5.00 

16.  Сремски Карловци 8,839 1 5 5.00 

17.  Суботица 148,401 19 93 4.89 

18.  Инђија 49,609 11 53 4.82 

19.  Кула 48,306 6 28 4.67 

20.  Зрењанин 132,051 22 102 4.64 

21.  Сомбор 97,263 19 80 4.21 

22.  Сента 25,619 5 19 3.80 

23.  Рума 60,000 16 60 3.75 

24.  Кикинда 67,000 10 37 3.70 

25.  Бачка Топола 38,245 16 54 3.38 

26.  Бела Црква 20,367 14 47 3.36 

27.  Беочин 16,086 8 26 3.25 

28.  Алибунар 22,594 10 31 3.10 

29.  Житиште 20,399 11 34 3.09 

30.  Бачка Паланка 60,966 13 39 3.00 

31.  Нови Кнежевац 12,975 6 18 3.00 

32.  Опово 11,384 4 12 3.00 

33.  Жабаљ 27,513 4 11 2.75 

34.  Вршац 54,369 23 63 2.74 

35.  Пећинци 21,000 15 40 2.67 

36.  Сремска Митровица 85,328 24 64 2.67 

37.  Ковачица 27,860 7 18 2.57 

38.  Сечањ 16,296 10 25 2.50 

39.  Чока 13,832 8 19 2.38 

40.  Шид 38,973 19 43 2.26 

41.  Нова Црња 12,705 8 17 2.13 

42.  Пландиште 13,377 15 31 2.07 

43.  Кањижа 27,510 11 22 2.00 

44.  Тител 17,050 6 10 1.67 

45.  Ириг 12,329 11 16 1.45 

 УКУПНО: 2,025,154 449 1783 3.97 
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 Највећи део спортских објеката је у државној својини. Све веће потешкоће задаје очување стања и 

финансирање санације и одржавања постојећих спортских објеката.  

 Квалитетни услови су далеко од жељеног (нпр. гумена стаза у атлетици, осветљење фудбалских терена, 

олимпијски базен, изградња тениских терена). Стање спортских објеката у школама даје шаролику слику. 

Димензије спортских сала су мале и погодне су за прихват само мањих група вежбача. Услови за рекреацију у 

природи су такође неадекватни.    

 По подацима Покрајинског секретаријата за спорт и омладину из 2007. године је општина Кањижа била 

на 43. месту у Војводини у погледу развијености спортске инфраструктуре, тј.  испод покрајинског просека. 

Интересантно је да су Оџаци са истим бројем становника и са мањим бројем насеља за свега 2 – на 6. месту.  

 Након ове табеларне рекапитулације, у Кањижи је изграђен један затворени спортски објекат, објекат 

Стонотениског клуба „Кањижа” (2011).  

 

2.2. Основне спортске припреме 

 Задатак и одговорност васпитно-образовних установа је организација свакодневног физичког вежбања, 

ваншколске спортске наставе и школског такмичарског система. Престиж школског физичког васпитања и 

признатост професије наставника фискултуре, прошли су задњих 15-20 година кроз велике промене. У 

школској 2012/2013. години је на територији општине било запослено 11 наставника физичког васпитања.   

 Положај физичког васпитања од 1. до 4. разреда основне школе не задовољава. Физичко васпитање не 

воде наставници који би располагали специјалном стручном спремом, те часови физичког васпитања из 

различитих разлога често изостају. Под таквим условима, у животном добу када су деца највише пријемчива за 

радост коју пружају физичке активности и имају потребу за њом, већина школа није у стању да ученицима 

пружи ни минимално физичко оптерећење и доживљај покрета неопходан за здрав развој. Спортска 

инфраструктура школских објеката је глобално гледано, сем неких изузетака – лоша, за одржавање и развој, 

школе немају довољно средстава.   

 Једно раније обаљено истраживање у општини (Лепеш. Ј. 1996) дало је  следеће резултате о приступу 

спорту ученика основних и средњих школа:  

 

Узраст 10-12 13-14 15-16 17-18 Укупно % 

Редовно тренира 37, 58% 31, 00% 37, 82% 27, 26% 33, 41% 

Неорганизовано тренира 25, 42% 31, 68% 31, 14% 29,42% 29, 41% 

Не тренира 37, 00% 37, 32% 31, 04% 43, 32% 37, 18% 

Укупно 100% n=233 100% n=200 100% n=53 100% n=100 100% n=586 

 

 Из резултата се може закључити да код старијих узраста сигнификантно опада редовно тренирање. Тај 

податак је посебно значајан кад се зна да се ради о младима чији је организам још увек у развоју  

 2013. године је у оквиру пројекта „Нађи свој спорт“ спроведено слично анкетно истраживање међу 

ђацима основних школа, које је дало следеће резултате:   

 

 

Узраст 10-14 

Редовно тренира (члан клуба) 24% 

Тренира у оквиру школских секција 35 % 

Не тренира 41% 

Укупно 100% n=538 

 

 Упоредни резултати два истраживања, дају разлог за озбиљну забринутост за масовни спорт. Док се 

број деце која не тренирају повећао, број грађана општине је у периоду између два истраживања драстично 

смањен, што значи да бројчано много мање деце тренира у 2013. години него што је тренирало у 1996. години.  

 

2.3. Рекреација грађана  

 Рекреација грађана има значајну улогу у очувању и унапређењу здравља, одржавању физичке 

спремности. Ово је укупан друштвени, породични и појединачни, дакле, интерес свих. То првенствено није 

материјални проблем, већ питање приступа, стила и начина живота.   

 Природне и друштвене промене задњих деценија, урбанизација, револуционарне промене у науци, 

техници, саобраћају су људима наметнули сасвим нови стил живота, који карактерише моторичка пасивност, а 

с друге стране, током економске транзиције су отежали услови живота, те због тога људи имају све мање 

слободног времена.  
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 Координацију и управљање је раније обављао Општински савез за спорт и рекреацију „Партизан“. 

Данас то у складу са националном спорском стратегијом и Законом о спорту врши Удружење „Спорт за све“ 

(правни следбеник „Партизана”). Основни задатак удружења је пружање трајне могућности становницима 

општине за рекреацију и бављење спортом. У овим активностима значајну улогу преузима и Спортски савез 

општине Кањижа организовањем разних турнира и такмичења.  

 

2.4. Такмичарски спорт, савези, уздизање подмлатка 

 

2.4.1. Такмичарски спорт 

Распоред спортских клубова по насељима општине у 2002. и 2013:  

 

Насеље 
Број клубова 

2002 2013 

1. Кањижа 

2. Хоргош 

3. Трешњевац 

4. Адорјан 

5. Ором 

6. Тотово Село 

7. Мале Пијаце 

8. В. Зимоњић 

9. Мартонош  

                        Укупно:   

16 

6 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

30 

24↑ 

  8↑ 

  2↑ 

1 

2 

1 

1 

  0↓ 

1 

40 

 

 Можемо закључити да је такмичарски спорт у општини концентрисан у два насеља – Кањижу и 

Хоргош. У општини има клубова и тамичара појединаца који освајају титуле државног првака међутим,  а 

највећи број спортиста се налази у најнижем рангу фудбалских такмичења.  

 За опстанак такмичарског спорта је поред рада талентованих спортиста, такмичара и истакнутих 

спортских стручњака доминантно потребна је материјална и морална подршка локалне самоуправе и месних 

заједница. Нажалост, такмичарски спорт је погођен чињеницом да предузетничка сфера не може у довољној 

мери финансирати такмичарски спорт,  клубове, секције, те главну подршку већини клубова пружа и даље 

локална самоуправа. 

 

2.4.2. Савези 

 Од суштинског је значаја и неопходан је за помоћ и организацију такмичарског спорта и других облика 

физичке културе у општини Спортски савез општине.  

 Средства за функционисање Савеза обезбеђује локална самоуправа. Подршка клубовима се огледа у 

томе што претежни део свих врста административних и књиговодствених послова за потребе клубова обавља 

Савез. Протеких година, услед реорганизације, недостатка финансијских средстава и кадрова, ингеренције 

Савеза су се у односу на претходне деценије свеле на минимум. У сврху развоја спортског живота општине је 

од кључног значаја да се надлежност и делокруг Савеза прошири. 

 

2.4.3. Уздизање подмлатка 

 Организација управљања спортом у општини је  у протеклој деценији у више наврата реорганизована, а 

да у задацима уздизања подмлатка до значајних промена није дошло. Општина Кањижа већ дуги низ година 

уздизање подмлатка препушта клубовима, без унапред утврђеног општинског програма развоја спорта. 

Постигнути резултати у врхунском спорту се у основи могу захвалити оним клубовима у којима се одвија 

квалитетан и високо стручан рад на уздизању подмлатка.  

 У систему спорта у општини је од изузетне важности максимално повезивање школа, које похађају 

млади спортисти и ђачког спорта, са спортским клубовима који су погодни да се квалитетно баве талентима. 

Стручни рад у клубовима већ годинама се темељи на практичним искуствима и знању бивших спортиста. Нема 

тесне и живе везе између наставника физичког васпитања и тренера. Тренери се не укључују у истраживања, те 

због непознавања резултата истраживања и технике обраде не могу да их користе. Из тих разлога није редак 

случај да наши талентовани спортисти због „несхватљивих“ разлога не достижу ниво који је потребан за 

наступе на европским и светским такмичењима. 

 Спортски клубови задњих година и поред погоршане економске ситуације, ипак организују на разним 

локацијама, истина, са мањим бројем учесника, кампове за припреме подмлатка. На основу искуства у 

спортској литератури, кампови су успешни и плодоносни, дају одлучујућу мотивацију како одабраним 

ученицима, тако и руководиоцима центара за тренинг.  
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3. Управљање у спорту 

 У протеклој деценији је управљање општинским спортом у више наврата реорганизовано, а до битних 

позитивних промена у квалитету није дошло. 

 Спортски савез општине Кањижа није привредна организација, његов буџет сваке године одобри 

Скупштина општине Кањижа. У Спортском савезу су запослена два лица, њихов рад, којим руководи 

председник, заснован је на правилнику о организацији и раду, на споразумима о сарадњи и годишњем плану.  

 Управљање  у клубовима спортски радници врше волонтерски. Често је председник клуба уједно и 

стручни тренер и задужен за све у клубу. Друга крајност је када председник клуба функцију врши само 

формално, а са тренерима, члановима клуба, Спортским савезом и органима општине једва да има контакт.  

 

4. Обука и дошколовање кадрова у спорту 

 У складу са Законом о спорту, Спортски савез учествује у организовању курсева спортске инструктаже. 

У сарадњи са Покрајинским заводом за спорт, више пута је у Кањижи организована оперативна обука за 

тренере. Део ових трошкова је путем Спортског савеза покривала локална самоуправа.  

 

5. Спортска медицина, спортска наука, спортска пропаганда, информациона   активност 

 Задаци спортске управе у овим областима, формулисани су Законом о спорту, уредбом о недозвољеним 

допинг средствима и систематским спортско-медицинским прегледима спортиста.  

 Информације о расписаним конкурсима у спорту Спортски савез по потреби прослеђује својим 

чланицама, школама, ученичким и рекреативним спортским организацијама. 

 Постоји редован контакт са локалним медијима (телевизија, радио, штампа) међутим, овај контакт се 

одвија без координације (представници клубова директно досављају обавештења новинарима и уредницима 

које познају). У недостатку информација, за нека спортска збивања често пута не зна ни  Спортски савез, ни 

локалне власти, нити већи део локалних медија.  

 

6. Међународни односи  

 Улога Спортског савеза је тренутно ограничена на то да подржава иностране контакте општинских 

спортских организација (ступање у контакт, организовање спортских манифестација и њихово спровођење) ако 

чланице Савеза имају такве потребе, пошто клубови имају многобројне, директне контакте са иностраним 

клубовима.   

 

7. SWOT – анализа 

 

СНАГЕ 

 

велики избор спортских грана у општини 

велики број спортских догађаја 

локални и међународни односи 

велики број образованих наставника физичког 

васпитања 

велики број оперативних стручњака са спремом 

стручног тренера 

добри односи са локалним медијима 

добри природни услови за организацију 

рекреације  

 

СЛАБОСТИ 

 

нерешен имовинско-правни статус и одржавање 

отворених спортских терена 

мали број затворених спортских објеката 

мали број деце и одраслих који се баве спортом и 

рекреацијом 

недовољна финансијска подршка раду спортских 

стручњака 

лоше стање спортских реквизита и средстава 

недостатак могућности за обуку наставника 

физичког васпитања, тренера и спортских 

радника 

недостатак спортског маркетинга 

МОГУЋНОСТИ 

 

санација и доградња објекта Спорта за све 

(бившег „Партизана”) 

решавање имовинско-правног статуса и 

одржавања отворених спортских објеката 

успостављање тесне сарадње између васпитно-

образовних установа и спортских клубова 

обука тренера и стручњака у спорту  (теорија и 

методика тренинга, маркетинг, комуникација, 

информатика итд.) 

обезбеђивање зараде за већи број 

професионалних тренера 

преображај организационе структуре спорта 

ПРЕТЊЕ 

 

одлазак младих брачних парова и породица у 

иностранство (депопулација) 

одлазак спортиста и спортских стручњака у 

иностранство 

смањење материјалних и финансијских извора 

недостатак мотивације спортских стручњака 

недостатак мотивације родитеља 

недостаци спортске инфраструктуре 

неповерење у локалне власти и политичке снаге 

погоршање економске ситуације 

незаинтересованост спонзора 
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израда информатичког система за праћење развоја 

деце и спортиста 

организација већег броја рекреативних програма 

за породице 

организација редовне манифестације женске 

рекреације 

организација већег броја програма за очување 

здравља 

 

 

8. Резиме 

 Можемо сумирати да су насеља општине и клубови делом задржали своје раније спортске резултате и 

функционисање такмичарског система и у прелазном периоду економских и друштвених односа, а под тешким 

економским условима успели су да искористе могућности које пружа демократско друштво, па су чак развили 

нове традиције. У овим процесима је, финансирањем и помагањем рада Спортског савеза општине, генерално – 

испуњавањем обавеза утврђених прописима – важну улогу имала локална самоуправа.  

 

 

II. СПОРТСКА КОНЦЕПЦИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

1. Визија и мисија 

 

1.1. Визија 

Визија овог програма је да спорт и рекреација буде саставни део живота сваког грађанина општине.  

 

1.2. Мисија 

Мисија програма је успостављање спортског система који ће дугорочно усагласити рад свих актера у спорту, 

односно оних који су директно или индиректно повезани са спортом (предшколске установе, школе, Спортски 

савез, локална самоуправа, медији) са циљем да се што више деце и одраслих у свом слободном времену бави 

спортом. 

 

Реализацијом приоритета ће се постићи: 

1. већи број деце која се баве рекреацијом 

2. већи број одраслих који се баве рекреацијом 

3. више репрезентативаца у јуниорским и сениорским селекцијама 

 

2. Основна начела 

 Поједине области спорта су на први поглед независне једна од друге, а омладински, школски, 

такмичарски спорт, рекреација, спорт лица са посебним потребама одређују сопствена правила, па ипак, 

постоји много додирних тачака и узајамности, општих правила, која оправдају јединствено управљање. 

Наравно, потреба јединства у управљању није у сукобу са афирмацијом специфичности појединих области 

спорта, шта више, ово друго је условљено првим. 

 Систем управљања није једнак финансирању, али је уско повезан са њим. Логично је да улога државе и 

у финансирању треба да буде доминантна. Међутим, ово је сложено питање, одређено како квалитативним тако 

и квантитативним аспектима. Наравно, у финансирању су одлучујући и приоритети спортске политике. 

Обављање стручних послова, под којима се подразумева и одлучивање о коришћењу расположивих средстава, 

неспорно је потребно поверити Спортском савезу. Међутим,  неопходна је и контрола, како у погледу 

целокупног система, а нарочито у односу на коришћење државне помоћи.  

 У складу са националном и покрајинском стратегијом спорта, концентрисање државних ресурса је 

оправдано, поред одређивања квалитета, у областима  где се уз релативно скромна улагања може очекивати 

остварење значајног ефекта, а процеси се могу добро пратити. Такве су области школски или ђачки спорт и 

едукација подмлатка.  

 a) Бављење спортом је право сваког становника општине, а приврженост спорту је у свести грађана 

европске културе.  

 b) У фокусу спортске концепције општине је очување здравља грађана oпштине, а што подразумева и 

заштиту здравља спортиста.  

 c) Спорт има значајну улогу у физичком и моралном васпитавању омладине и у формирању заједнице.  

 d) Економске и друштвене промене на државном и локалном нивоу битно утичу и мењају спортски 

живот општине. У процесу промена локална самоуправа треба да расположивим средствима (материјални 

извори, организациона снага, морална снага, информационе могућности, итд.) активно допринесе постепеном 

испуњавању обавеза и очекивања у области спорта.  
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 e) Подршку првенствено треба пружити оним спортским гранама, клубовима, манифестацијама и 

насељима који подстичу развој спорта становништва (без обзира на животно доба), проширују услове за 

бављење спортом, у којима и сами учесници делују и улажу финансијска средства у свом интересу (здравствени 

бенефит), у којима се може формирати свест нових покољења и на крају, који своје деловање базирају на 

природним ресурсима општине.  

 f) Општина Кањижа нарочито признаје и у складу са својом традицијом награђује и одликује оне који 

организацијом спортског живота општине дуги низ година доприносе промени приступа, који становништву и 

младима омогућују да се баве спортом и такмичењем и који својим резултатима утичу на различите генерације.  

 g) Општина Кањижа ће настојати да институције и спортска инфраструктура целокупном 

становништву буду лако доступне.  

 h)  Основна намера спортске концепције је проналажење и укључивање потенцијалних привредних 

партнера са циљем да се обезбеде што већи материјални ресурси. Партнерима ће заузврат бити обезбеђен 

приступ широким масама, тако што ће њихови производи и услуге бити адекватно представљени у склопу 

спортског програма.  

 

3. Приоритети 

 a) Младима треба пружити могућност за стицање основних спортских способности, а спорт и 

рекреација треба да буду доступни што већем броју грађана, талентованим спортистима треба пружити 

могућност за даље развијање својих способности. Посебна циљна група су деца и млади између 5-18 година.  

 b) Рекреацију и рекреативне манифестације је потребно третирати као задатак од посебног значаја. 

Неопходно је побољшати услове и мотивисати могућности на страни понуде (повећањем броја објеката и 

пружалаца услуга) и на страни потражње (променом приступа, претварањем спортског начина живота у битну 

вредност). У оквиру рекреације посебну област представља ђачки спорт, школски спорт и физичко васпитање.  

 c) Општински клубови који раде са подмлатком треба да уживају приоритетно финансирање.  

 d) Спортски објекти су застарели, нема стручно утемељених и целисходно организованих припрема 

спортиста, спортски реквизити нису квалитетни. Од изузетне је важности развој спортске инфраструктуре и 

побољшање услова, почев од спортских објеката у школама, преко отворених спортских терена, до затворених 

спортских објеката.  

 e) Предуслов квалитетног рада су стручњаци одговарајућег образовања, зато је веома важна обука 

наставника физичког васпитања, тренера, спортских радника и спортских руководилаца.  

 f) Од приоритетног је значаја функционисање информатичког система. Третирање  података спортиста 

и стручњака учесника програма, резултата мерења и научних истраживања, резултата такмичења и других 

информација статистичке природе је могуће само преко савременог информатичког система. Сагласно томе је 

потребно изградити општински спортско-информациони систем. Потребно је усторији прегледан 

информатички систем, доступан широком кругу корисника, помоћу којег се може пратити каријера 

талентованих спортиста од забавишта до олимпијаде. 

 

4. Правци развоја  

 

4.1. Спорт у предшколским установама, дечји, омладински и ђачки спорт 

 Општина Кањижа треба да обезбеди средства и удовољи својим обавезама прописаним Законом о 

основама система образовања и васпитања и Законом о спорту, који постављају  захтев да у свим васпитно-

образовним установама постоје спортске секције или клубови, ако за то постоје законски услови, те је потребно 

да се обезбеде и основни кадровски, стварни и материјални услови за рад.  

 Школско физичко васпитање и ђачки спорт треба да одговоре следећим захтевима:  

 у обуци пливања ученика нижих разреда треба ангажовати стручњака 

 по смерницама реформи у просвети пружа се могућност за свакодневно физичко васпитање и бављење 

школским спортом  

 пружити могућности за редовне активности у масовном спорту  

 учешће на ђачким олимпијадама 

 организација спортског туризма (подстицање организовања летњих и зимских спортских кампова)  

 редован контакт са спортским клубовима, постепено ширење сарадње 

 подршка обуци у одељењима специјализованим за физичко васпитање 

 реализација физичког васпитања која примењује кинезитерапију. 

 Треба да се ублажи претерано фокусирање на такмичења и резултате, уместо тога треба дати већи 

простор рекреацији и подизању подмлатка, на основу заједничких интереса и захтева и успоставити тешњу 

сарадњу школских тренинг-центара, који су део система за процену, избор и занимање деце, са базним 

спортским клубовима.  

4.2. Спорт лица са посебним потребама 

 У животу лица са посебним потребама, спорт у суштини игра исту улогу, као код здравих: очување 

здравља, самоспознаја, доживљај успеха, заједништва, освајање јавности итд. Намера нам је да се и особама са 
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посебним потребама обезбеди могућност и радост бављења спортом. Циљ је да се оживи спортски живот 

хендикепираних, да се организује што више манифестација и да се на тај начин већи број и у већој мери бави 

спортом.  

4.3. Рекреација  

 Под рекреацијом се подразумева спорт за који је довољно обезбедити услове, а учесници се физичким 

васпитањем, односно вежбањем не баве систематски, већ без обавеза.  

 Имајући у виду промене структуре и трајања слободног времена, потребно је да се, уз очување 

постојећих вредности и по могућности, њиховог побољшања, предност да облицима рекереације који 

обезбеђују ефикасно провођење слободног времена физичким вежбањем и спортом. Потребно је промовисање 

програма провођења слободног времена којима су, поред физичког вежбања, обухваћене и друге области 

културе. Карактер, место и време ових програма треба да се прилагоди интересовању и захтевима 

становништва.  

 У организовање програма и манифестација је потребно укључити породице, пошто се деца и родитељи 

заједно могу боље мотивисати. С обзиром на промену структуре и трајања слободног времена, предност је 

потребно дати облицима који у већој мери имају у виду природне географске карактеристике у околини датог 

насеља, а којима се ефикасно обезбеђује провођење слободног времена спортом, пешачким турама, излетима, 

активним одмором у природи. У редовну промоцију ових програма треба да буду укључени и локални медији. 

 У складу са законским одредбама, главну координацију ових активности треба да води Удружење 

„Спорт за све”. За обезбеђивање материјалних услова потребних за рад, неопходно је учешће на конкурсима и 

коришћење других могућих извора у циљу обезбеђивања средствава. 

 Треба настојати да све већи број насеља барем једном годишње организује спортски дан. Поред тога, 

оправдано је да се и на општинском нивоу подржи организација рекреативних манифестација (или целог 

серијала) којима се омогућује спортско дружење, сусрети, јачање и неговање односа између насеља.  

4.4. Такмичарски спорт, уздизање подмлатка и масовни спорт 

 Првенствени је задатак даље одржавање данашњег нивоа најпопуларнијих и најуспешнијих спортских 

грана у општини и по могуђности, њихов развој. Општинска категоризација спортских клубова је основа за 

избор спортских грана чији је развој планира.  

 такмичарски спорт треба поставити на пословне темеље 

 материјалну подршку обезбедити тек након што је спортски клуб постигао успех у свом раду  

 у такмичарском спорту општине примарна циљна група су деца и млади између 5 и 18 година. 

Најмање 50 % средстава која се издвајају за такмичарски спорт треба обезбедити овом узрасту.  

 потребно је одредити квалитативне и квантитативне захтеве по спортским гранама, у сарадњи са 

клубовима.  

 у раду руководстава клубова, поред примарне активности на стварању услова за рад, више 

афирмисати стручност и бављење суштинским питањима  

 потребно је пружити подршку спортским манифестацијама са дугом традицијом, које су масовне, те 

као такве, доприносе угледу општине и унапређивању спортског туризма.  

 треба унапредити и развијати домаће и међународне односе.  

 Уз поштовање аутономије спортских клубова и даље је неопходно праћење њиховог рада и 

функционисања. Изузетно је важан стручни рад, а унутар тога, помоћ  у подизању подмлатка, јер је то 

најважнији интерни услов ефикасности, али се ту крију и неискоришћени потенцијали.  

4.5. Спортска инфраструктура 

 Од изузетне је важности одржавање и санација постојећих спортских објеката и терена. Треба 

изврштити рекапитулацију и решити имовинско-правни статус свих терена и објеката (нарочито оних који нису 

уписани у катастар). У Кањижи где имамо највећи број спортских клубова и где се највише осећа недостатак 

затвореног спортског објекта, треба наћи дуготрајно решење за клубове који раде са децом, учествују у 

такмичарском спорту и баве се рекреацијом грађана. Овај недостатак је највише уочљив у зимском периоду 

када су фудбалери, атлетичари, пливачи, рукометаши и кајакаши приморани да тренирају у затвореном 

простору.  

 упис спортских терена у катастар је законска обавеза, али због учешћа на конкурсима је потребно 

решити имовинско-правни статус спортских терена/објекта 

 реновирање постојећих спортских терена и објеката на територији општине 

 реновирање и доградња зграде „Партизан” односно Удружења „Спорт за све”, чиме ће се дугорочно 

решити проблем затвореног спортског објекта за клубове, а са друге стране, створити центар који ће 

бити средиште спорта у општини  

 изградња олимпијског базена – јер је пливање као рекреација, као терапија за локомоторне болести, као 

допунски тренинг, као туристичка услуга и као спортска грана, саставни део развоја спорта у општини.  
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5. Реализација, праћење, евалуација, извештавање 

5.1. Реализација 

 Примена програма се детаљно разрађује Акционим планом.  Спортски савез општине Кањижа одговара 

за реализацију активности предвиђених Акционим планом. На Акциони план  сагласност даје Општинско веће 

општине Кањижа, на предлог стручне комисије.   

5.2. Праћење 

 Праћење се остварује у одређеним роковима, у складу са Законом о спорту.  

5.3. Евалуација 

 Евалуацијом ће се прати реализација програма и формулишу мере у служби даљег развоја.  

 Евалуацијом (прегледом) се, у зависности од обима спровођења активности дају оцене:  

 остварено – подразумева да је активност у потпуности реализована, нема потребе за предузимање мера  

 делимично остварено – подразумева да је активност остварена, али за постизање жељеног резултата 

потребне су даље мере  

 није остварено – подразумева да активност није остварена, те за постизање циља потребне су даље 

мере.  

5.4. Извештавање 

Спортски савез општине Кањижа најмање једном годишње (а по потреби и више пута) извештава Скупштину 

општине Кањижа о реализацији Програма.  

 

6. Завршна одредба 

Овај  програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа”. 

 

 

 

 

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 

132/2014 и 154/2014), члана 6. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања 

грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/2015), члана 16. тачка 8. и члана 47. тачка 5. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 27. новембра 2015. године, доноси 

 

С Р Е Д Њ О Р О Ч Н И     П Р О Г Р А М 

уређивања грађевинског земљишта  

општине Кањижа за период 2016–2020. године 

 

1. УВОДНИ ДЕО 

 

1.1 Општи подаци о организацији и начину израде Програма 

 

Изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта Општине Кањижа (у даљем тексту: 

Програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 89/2013 – одлука УС, 132/2014 и 154/2014), одребама Правилника о садржини, поступку и начину 

доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/2015) и Одлуке о 

изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Кањижа бр. 350-

5/2015-I/А-1/2 од 11. марта 2015. године коју је донео председник општине Кањижа. 

Средњорочни програм просторно обухвата територију општине Кањижа. 

Средњорочни Програм се доноси за период од пет година, од 2016. до 2020. године и представља основ 

за израду годишњих програма у наведеном временском периоду.   

 Одлуком о изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине 

Кањижа утврђена је обавеза Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа да изради нацрт 

Средњорочног програма и достави исти Општинској управи општине Кањижа. Јавно предузеће за уређење 

насеља општине Кањижа (у даљем тексту: Јавно предузеће), чији је оснивач Општина Кањижа стара се о 

уређивању грађевинског земљишта на територији општине Кањижа и врши послове уређивања, унaпређивања и 

заштите грађевинског земљишта.  
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 Општинска управа општине Кањижа објавила је нацрт Средњорочног програма на званичној интернет 

страници општине Кањижа дана 06.10.2015. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје 

сугестије и примедбе у року од 10 дана од дана објављивања нацрта Програма. 

Радна група образована Одлуком о изради Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта 

на територији општине Кањижа у саставу Јанош Кевежди, директор ЈП за уређење насеља општине Кањижа, 

Чила Гуљаш, дипл. грађ. инжењер, запослена у Општинској управи општине Кањижа и Даниел Нађ Немеди, 

правник, запослен у Општинској управи општине Кањижа сачинила је Извештај о расправи о нацрту Програма 

којим се констатује да је било сугестија и примедаба на нацрт Средњорочног програма и предлаже се допуна  

нацрта програма са приказом предвиђених радова на уређивању грађевинског земљишта  и у вези прибављања 

земљишта за потребе реконструкције јавних површина Главне улице у Кањижи, да нацрт буде дипуњен 

елементима предвиђенем у Правилнику, да се назначи усклађеност Програма са циљевима просторног развоја 

јединице локалне самоуправе и усклађеност Програма са циљевима развоја у појединим делатностима. 

   Радна група је после имплементације предметних сугестија и примедби припремила предлог Програма 

и доставила исти Општинском већу општине Кањижа, као овлашћеном предлагачу материјала за седнице 

Скупштине општине Кањижа.  

 

1.2. Информациона основа за израду Програма 

 

Уређивање грађевинског земљишта се врши на основу постојећих планских докумената, пројектно 

техничке документације, Стратешког плана  , по приоритетима, стварним потребама и развојним пројектима, 

сагласно препорукама стручне службе Јавног предузећа и у договору са локалном самоуправом и месним 

заједницама. 

Активности и радови на уређивању грађевинског земљишта чине саставни део годишњег Програма 

пословања Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа. 

 

1.2.1 Важећи плански документи и урбанистичко-технички документи у општини Кањижа 

 

Плански документи/Урбанистички планови: 

 Просторни план општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 19/2012)  

 План генералне регулације насеља Хоргош („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 8/2011 и 12/2011) 

 План детаљне регулације за зону чисте индустрије у Хоргошу, општина Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“,  бр. 8/2009) 

 План детаљне регулације комлекса “Хоргош” на инфраструктурном коридору аутопута Е-75 

Суботица–Београд на стационажи км 2+000  („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 14/2004) - 

усаглашавање са ПП инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица-Београд 

 План детаљне регулације инфраструктурног коридора обилазнице Кањижа (Државни пут II реда)    

(„Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 4/2007) – мењаће се у делу и усаглашавати са новим ПП 

општине Кањижа 

 

Насеље Кањижа: 

 План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 6/2013) 

 План детаљне регулације дела блока 8 у Кањижи („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 8/2006)  

 План детаљне регулације спортско рекреативног центра у Кањижи („Сл. лист општине Кањижа“,  

бр.  8/2004)  

 План детаљне регулације апартманског насеља „Хатерем“  у Кањижи („Сл. лист општине 

Кањижа“,  бр. 11/2011 и 12/2011)  

  

Урбанистичко-технички документи/Урбанистички пројекти: 

К.О. Кањижа: 

 УП 112/2008 Урбанистички пројекат препарцелације (и уређења) „Крачун-Транс“ Пут Народних 

хероја ББ. (кат. парцела бр. 4033, 4034 к. о. Кањижа)  

 УП 42/2009 Водозахват Кањижа -  овере под бр. 350-41/2009-IV 

 УП 18/2044 школског комплекса „Јован Јовановић Змај“ у Кањижи (кат. парцела бр. 973 к. о. 

Кањижа)  

 УП 67/2006  уређења дечијег игралишта, Кањижа ул. Мостарска (кат. парцела бр. 3228, 3239 и  

4994 к. о. Кањижа)  

 УП 30/2007 дела зоне за спорт и рекреацију,  Кањижа ул. Потиски венац (кат. парцела бр. 16 к. о. 

Кањижа)  

 УП 28/2008 предшколске установе,  Кањижа ул. Карађорђева 30. (кат. парцела бр. 853, 855, 856 и 

857 к. о. Кањижа)  
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 УП 1/2009 комплекса „Абела“ у Кањижи,  Кањижа, Народни парк  бб. (кат. парцела бр. 2774/1 и 

2474/2 к. о. Кањижа)  

 УП 100/2010 „Вашаришта“ у Кањижи,  Кањижа (кат. парцела бр. 5759/1 к. о. Кањижа)  

 УП  35/2011 апартманско насеље „Аквапанон“ у Кањижи,  Кањижа, Народн парк бб. (кат. парцела 

бр. 2782/1 к. о. Кањижа)  

 УП 119/2010 УП магацина у улици Зелени венац, Кањижа, Зелени венац 44/а (кат. парцела бр. 2996 

к. о. Кањижа)  

 УП бр.: ЕУ-26/2007 за препарцелацију у урбанистичко-архитектонско решење планиране изградње 

комплекса „ФИМ“-а у Кањижи, Кањижа (кат. парцела бр. 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 70223, 

7024, 7025, 7026, 7027, 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033 и 7034 к. о. Кањижа)  

 УП  бр.Е-1794 УП Комплекса „Керамика“, Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 9/1997) 

 УП бр. Е-1966 УП Комплекса фабрике „Потисје Кањижа“ у Кањижи („Сл. лист општине Кањижа“,  

бр. 1/2002)  

 УП Експлоатационог поља глине мајдан III Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 4/1996)  

 УП 12/2009 УП Млин у Кањижи, Кањижа, Суботички пут 72. ( кат. парцела бр. 105 к. о. Кањижа)  

 УП  бр. 24/2009-06/73 Радна зона „Београдска зона I“ у Кањижи, Кањижа, Суботички пут 72. ( кат. 

парцела бр. 105 к. о. Кањижа)  

 УП бр.  24/2009-06/73 за урбанистичко-архитектонско решење за изградњу магацина на парцели 

кп. бр. 5113 к. о. Кањижа („РОСАН“)  – оверено под бр. 350-2/2008-III 

 УП 14-У/2010 станице за снабдевање горивом моторних возила и погона за производњу 

аутогалантерије Кањижа, у ул. Народних хероја бб.  (кат. парцела бр. 4041/2 к. о. Кањижа)  

 УП Е-327/2006 – УП бензинске и гасне станице (Кањижа, ул. Хоргошки пут бб, кат. парц.бр. 2012/2 

к. о. Кањижа)  

 УП 3/2011-06 УП Постројења за пречишћавање отпадних вода у Кањижи  

 УП 33/2013-06  Урбанистички пројекат уређења аутобуске станице и паркиралишта у Кањижи - 

оверено под бр. 350-13/2013-III 

    

К.О. Кањижа – насељено место Вовјода Зимоњић: 

 УП пилане код насељеног места Војвода Зимоњић (бр. 2/03-06/89) 

 

К.О. Хоргош: 

 УП новог граничног прелаза у Хоргошу („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 1/2002) 

 УП за изградњу комплекса бензинске станице Хоргош („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 11/98) 

 УП комплекса фарме за козе „Габрић“ (бр. Е-24/13-УП и 350-33/2013-III) 

 

К.О. Мартонош: 

 УП фабрике за прераду паприке СЗР “Паприка” у Мартоношу („Сл. лист општине Кањижа“,  бр. 

4/2002) (Е-2042/2002) 

 УП    “Телек паприка” Мартонош  (бр. 53/2006-06/79) 

 Измена и допуна дела урбанистичког пројекта фабрике за прераду паприке СЗР “Паприка“ у 

Мартоношу бр. Е-2042 и УП препарцелације и уређења бр. 53/2006-06/79 на кп. 656 к. о. Мартонош 

(бр.15/2015-06 I )                         

 УП за уређење услужне делатности дрваре и станице за ТНГ к. о. Мартонош, Хоргошки пут 9–11. 

(бр. 43/2007-06/19) 

 УП за препарцелацију и урб. арх. решење план. Изградње у оквиру комплекса пецарошко језеро 

„Нова Европа“ – „Салаш Тандари“ у Мартоношу (бр. Еу-46/2008)   

 УП туристичко спортско-рекреативног комплекса „Пецарошко језеро“ к. о. Мартонош (бр. ЕУ-

10/2013 и 350-5/2014-III) 

 УП постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Мартонош (бр.2/2012-06 и 350-6/2013-III) 

 УП за изградњу тренч силоса за потребе “Енвигас делта“ Д. о. о. Мартонош на к. п. 3292/4 (Е-

125/14 и 350-20/2014-1.1.1) 

 УП за изградњу електране на биомасу за комплекс когенеративног гасног постројења за потребе 

„Енвигас бета“ Д. о. о. Мартонош на кат. парц. 3292/6 (Е-124/14  и  350-19/2014-1.1.1) 

 УП за изградњу електране на биомасу за комплекс когенеративног гасног постројења за потребе 

„Енвигас алфа“ Д. о. о. Мартонош на кат. парц. 3292/7 (Е-123/14 и 350-21/2014-1.1.1.) 

 УП за уређење комплекса и изградњу трансфер станице на к. п. 6015/2 к. о. Мартонош (бр. 31-

160/14 и 350-28/2014-1.1.1.) 
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К.О. Тотово село: 

 УП Црквеног центра, Тотово село (бр. 15/2008-06/97) 

 Измена и допуна  дела урбанистичког пројекта црквеног центра бр. 15/2008-06/97 на к. п. 1306/3 и 

4282 к. о. Трешњевац (бр. 2/2013-06 и 350-5/2013-III) 

 

К.О. Трешњевац: 

 УП пословног комплекса “Бата” Д. о. о., Трешњевац, Партизански пут бр. 2. (бр. 26/2007-06) 

 УП постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Трешњевац к.п. 1755  (бр. 1/2012-06 и 

350-7/2013-III) 

 

К.О. Адорјан: 

 УП Дечијег игралишта у Адорјану,  ул. Арањ Јаноша (бр. 76/2008-06/88) 

 

К.О. Велебит:  

 УП Дома културе , Велебит, ул. Мандарић Ђуре бр. 5. (бр. 85/2007-06/94) 

 

К.О. Мале Пијаце: 

 УП Рекреационог центра , Мале Пијаце, ул. Братства–јединства (бр. 27/2006-06) 

 УП Ловачког дома, Мале Пијаце („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 7/2003)  бр.47/2001-06/84) 

 УП комплекса фарме 1 и 2 за узгој живине  „Часар“ Мале Пијаце Е-1/2008 

 

1.3 Најбитније претпоставке за реализацију Програма 

 

Локална самоуправа је усмерила своје активности на отварање нових радних места, унапређење 

постојећих привредних капацитета, образовања, културе, здравствене и социјалне заштите, унапређење 

туристичке и спортске понуде и адекватно задовољавање потреба грађана у сфери обезбеђивања комуналне 

инфраструктуре, имајући у виду  заштиту животне средине.  

Наведени циљеви се дефинишу као основни циљеви, а активности предвиђене Средњорочним 

програмом су усклађене са основним циљевима. 

 

 

2. ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОГРАМА СА ЦИЉЕВИМА УКУПНОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

  

2.1. Усклађеност Програма са циљевима просторног развоја јединице локалне самоуправе  

 

 Општина Кањижа тежи ка рационалном улагању у објекте комуналне инфраструктуре и стварању 

услова за даљи континуални развој јединице локалне самоуправе. 

 Реализација планираних радова допринеће квалитетнијој опремљености насељених места комуналном 

инфраструктуром и заштити животне средине. 

 

2.2. Усклађеност Програма са циљевима развоја у појединим делатностима  

 

 Ефекти који се очекују од  извршења програма:  

- квалитетнија опремљеност насељених места комуналном инфраструктуром (изградња савременог 

коловоза, здрава питка вода, одвођење отпадних вода) 

-  побољшање и проширење квалитета постојећих комуналих система 

- опремање индустријских зона комуналном инфраструктуром чиме се стварају могућности за нове 

производне капацитете и отварање нових радних места 

- побољшање услова у образовним, културним и здравственим установама, побољшање туристичких 

капацитета, стварање бољих услова за развој спорта и рекреације, квалитетнија заштита животне 

средине, повећање степена безбедности и области цивилне заштите и одбране. 

 

3. ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Радови на уређивању грађевинског земљишта обухватају његово припремање и комунално опремање. 

Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, 

израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта,по потреби уклањање објеката, 

санирање терена и друге радове. 
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Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 

површина јавне намене. 

 

3.1 ПРИПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

 

У предвиђеном средњорочном периоду потребно је прибављање земљишта на разним локацијама. Оно 

што је извесно приликом израде Програма, потребно је: 

 прибављање земљишта за уређење слободне површине у улици Бикарница у Кањижи 

 прибављање земљишта за потребе јавне површине за проширење улица у Хатерему у Кањижи 

 прибављање земљишта за изградњу пречистача отпадних вода у Мартоношу 

 прибављање земљишта за изградњу црпне станице за повећање притиска у циљу реализације 

пројекта за продужетак водоводне мреже између насељеног места Мале Пијаце и Носа  

 прибављање земљишта за изградњу пумпне станице и ретензионог базена атмосферских вода на 

крају улице Фехер Ференца у Кањижи (Блок 24) 

 прибављање земљишта за изградњу wellness центра у Кањижи 

 прибављање земљишта постојећег изворишта у Тотовом Селу 

 прибављање земљишта за потребе реконструкције јавних површина Главне улице у Кањижи 

Оквирна процена потребних средстава за решавање имовинских односа: 30.000.000,00 РСД. 

 

 

3.1.2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ обухватају: 

 

Израда планске документације: 

 израда Плана детаљне регулације за Блок 24 у Кањижи 

 израда Плана детаљне регулације за изградњу wellness центра у Кањижи 

 израда разне планске документације предвиђено Просторним планом општине Кањижа или 

Планом генералне регулације насеља Кањиже и Хоргоша 

Оквирна процена потребних средстава за израду планске документације: 5.000.000,00 РСД. 

 

Израда геодетско-топографских подлога: 

  на почетку припреме сваке инвестиције потребно је обезбедити геодетско топографске карте 

 Оквирна процена потребних средстава за обезбеђење геодетско-топографских подлога: 4.000.000,00 

РСД. 

 

 

 3.1.3 АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА  

 

Асанациони радови  

 1. перманетно вршење насипања терена (депресије) у Кањижи на крају улице Фехер Ференца (до 

постизања потребне надморске висине) – део Блока 24 

 Процењена вредност радова је 2.000.000,00 РСД 

 2. потребно је изместити део тока канала К-ИX-0 (Стари Кереш) у Кањижи – улица Фехер Ференца – 

део Блока 24  

 Процењена вредност радова је 20.000.000,00 РСД  

 

 

3.2 КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА   

 

Систем водоснабдевања 

 

Ред.б

р. 
Опис инвестиције 

Процењена 

вредност 

инвестиције 

(РСД) 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга 

Разврставање према 

функционалном 

рангу 

1. реконструкција водоводне мреже на 

разним локацијама 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

2. реконструкција кућних прикључака  објекти индивидуалне 

комуналне потрошње  

секундарна мрежа 
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3. повећање броја бунара  објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

4. доградња постројења за извориште 

Мала Пијаца – повећање капацитета 

за уклањање арсена и гвожђа 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

5. формирање новог изворишта у 

насељу Мартонош и постројење за 

уклањање арсена и гвожђа 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

6. даље спровођење система смањења 

губитака у водоводним комплексима 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

7. изградња водовода и хидрантске 

мреже у зони чисте индустрије у 

Хоргошу 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

8. трошкови израде пројектно техничке 

документације, вршење стручног 

надзора и остали пратећи трошкови 

   

 УКУПНО (предвиђен износ): 200.000.000,00   

 

Систем канализације 

Фекална канализација 

 

Ред.б

р. 
Опис инвестиције 

Процењена 

вредност 

инвестиције 

(РСД) 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга 

Разврставање према 

функционалном 

рангу 

1. израда пројектне документације за 

решавање отпадних вода општине 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

2. фазна изградња насељске 

канализационе мреже на целој 

територији општине Кањижа 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

3. изградња повезних цевовода и 10 

фекалних црпних станица 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

4. УПОВ Хоргош-изградња комплет 

УПОВ за 8000 ЕС 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

5. доградња 2. фазе на УПОВ Кањижа 

– изградња комплет УПОВ за 14500 

ЕС 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

6. изградња УПОВ Трешњевац за 

11500 ЕС 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

7. изградња УПОВ Мартонош за 3500 

ЕС 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

8. изградња фекалне канализације у 

зони чисте индустрије у Хоргошу 

 објекти заједничке 

комуналне потрошње 

ранг примарне 

мреже  

9. трошкови израде пројектно техничке 

документације, вршење стручног 

надзора и остали пратећи трошкови 

   

 УКУПНО (предвиђен износ): 200.000.000,00   

 

Одвод атмосферских вода 

 

Приказ стања система за одвод атмосферских вода 
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Насељено место Дужина 

отвореног канала 

Дужина 

зацевљене атм. 

канализације 

Број сливника Дужина канала са 

корубама 

Дужина риголе 

АДОРЈАН 3.390         

Укупно МЗ 

Адорјан 

3.390         

КАЊИЖА 38.147 10.188 305 1.400 16.740 

В. ЗИМОЊИЋ 3.460         

Укупно МЗ 

Кањижа 

44.997 10.188 305 1.400 16.740 

ХОРГОШ 33.570 2.500 21 50 490 

Укупно МЗ 

Хоргош 

33.570 2.500 21 50 490 

МАЛЕ ПИЈАЦЕ 11.060 100     60 

Укупно МЗ Мале 

Пијаце 

11.060 100     60 

МАРТОНОШ 14.460 50 2     

МАЛИ ПЕСАК 1.030         

Укупно МЗ 

Мартонош 

15.490 50 2     

ОРОМ 4.820         

ДОЛИНЕ 140         

НОВО СЕЛО           

Укупно МЗ Ором 4.960         

ТРЕШЊЕВАЦ 6.928 561 4   1.240 

Укупно МЗ 

Трешњевац 

6.928 561 4   1.240 

ТОТОВО СЕЛО 650         

Укупно МЗ 

Тотово Село 

650         

ВЕЛЕБИТ 500       3.155 

Укупно МЗ 

Велебит 

500       3.155 

УКУПНО У 

ОПШТИНИ 

КАЊИЖА 

121.545 13.399 332 1.450 21.685 

 

Предвиђени радови на одржавању и изградњи система за одвод атмосферских вода 

 

Ред.б

р. 

 

Опис инвестиције 

Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга  

Разврставање према 

функционалном 

рангу  

1. одржавање система за одвод 

атмосферских вода на целој 

територији општине Кањижа 

38.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

2. израда пројектно техничке 

документације постојећег и 

пројектованог стања система за 

одвод атмосферских вода (фазна 

израда по насељеним местима) 

4.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

3. изградња атмосферске канализације 

у зони чисте индустрије у Хоргошу 

38.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  
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4. изградња атмосферске канализације 

на делу Кереша у улици Фехер 

Ференца - „Блок 8”, у Кањижи са 

изградњом устава, пумпне станице и 

акумулационог језера 

37.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

5. измештање канала К-IX-0 у зони 

Кереш III у Кањижи 

 

20.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

6. санација атмосферске канализације 

у ул. Сибињанин Јанка у Кањижи 

заједно са појачаним одржавањем 

коловоза и изградњом паркинг места 

20.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

7. трошкови израде пројектне техничке 

документације, вршење стручног 

надзора и остали пратећи трошкови 

2.000.000,00   

 УКУПНО: 159.000.000,00   

 

 

Електро-енергетска мрежа 

 

Ред.б

р. 
Опис инвестиције 

Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга 

Разврставање према 

функционалном 

рангу 

1. изградња МБТС у близини локације 

будуће аутобуске станице у Кањижи 

9.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

2.  изградња МБТС у делу „Хатерем“ у 

Кањижи  

6.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

3. изградња и допуна јавне расвете на 

разним локација на територији 

општине Кањижа 

5.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

4. изградња МБТС у зони чисте 

индустрије у Хоргошу 

8.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

5. уградња додатних светиљки јавне 

расвете на разним локацијама 

1.500.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

6. уградња новог система за 

управљање јавном расветом  

5.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

 

ранг примарне 

мреже  

7. побољшање напонског стања на 

основу заказаних потреба 

2.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

8. одржавање јавне расвете 20.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже 

9. трошкови израде пројектне техничке 

документације, вршење стручног 

надзора и остали пратећи трошкови 

500.000,00   

 УКУПНО: 57.000.000,00   
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Телекомуникациона мрежа 

 

Ред.б

р. 
Опис инвестиције 

Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга 

Разврставање према 

функционалном 

рангу 

1. Изградња телекомуникационе мреже 

у делу зоне чисте индустрије у 

Хоргошу 

4.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

2. трошкови израде пројектно техничке 

документације, вршење стручног 

надзора и остали пратећи трошкови 

200.000,00   

 УКУПНО: 4.200.000,00   

 

Саобраћајне површине 

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 

 

Опште карактеристике саобраћајног положаја општине 

 

Геосаобраћајни положај општине Кањижа и пролазак путне инфраструктуре највишег значаја коју чине 

државни путеви IА реда, аутопут А1, и државни путеви IIА реда ознаке 100 и 102, државни путеви IБ реда 

ознаке 13, државни путеви IIБ реда ознаке 300 и 301 обезбеђују овом простору добру повезаност са окружењем. 

Путна мрежа општине је отворени систем путева, коју чине различити хијерархијски нивои путева, 

чији су основни задаци да повезују насељена места са окружењем и општинским центром. 

 

Путна мрежа 

 

Територија Општине Кањижа покривена је мрежом путева чију структуру чине делови  државних 

путева I и II реда, аутопут А1,  општински, некатегорисаних путеви и путеви у улицама насељених места. 

 

Табеларни приказ стања путне мреже у општини Кањижа:  

 

Назив пута Земљани Калдрма Бетон Асфалт Изграђени Укупно* 

Улице у Кањижи 11 033,00 м  0,00 м 3 530,00 м 35 602,00 м 39 132,00 м 50 165,00 м 

Улице у Хоргошу  15 850,00 м  620,00 м  390,00 м 10 443,00 м 11 453,00 м 27 303,00 м 

Улице у Мартоношу 9 055,00 м  0,00 м  0,00 м 2 620,00 м 2 620,00 м 11 675,00 м 

Улице у Трешњевцу 6 265,00 м  0,00 м  0,00 м 2 578,00 м 2 578,00 м 8 843,00 м 

Улице у Адорјану  2 270,00 м  0,00 м  260,00 м 2 813,00 м 3 073,00 м 5 343,00 м 

Улице у Малој Пијаци  7 260,00 м  0,00 м  250,00 м 3 212,00 м 3 462,00 м 10 722,00 м 

Улице у Велебиту 2 640,00 м  0,00 м  0,00 м 1 975,00 м 1 975,00 м 4 615,00 м 

Улице у В. Зимоњић 2 480,00 м  0,00 м  0,00 м 1 440,00 м 1 440,00 м 3 920,00 м 

Улице у Тотовом Селу 2 020,00 м  0,00 м  0,00 м 2 430,00 м 2 430,00 м 4 450,00 м 

Улице у Долинама  620,00 м  0,00 м  0,00 м  0,00 м  0,00 м  620,00 м 

Улице у Орому 6 035,00 м  200,00 м  0,00 м 3 050,00 м 3 250,00 м 9 285,00 м 

Улице у Новом Селу 1 910,00 м  470,00 м  0,00 м  0,00 м  470,00 м 2 380,00 м 

Улице у Малом Песку 1 700,00 м  0,00 м  0,00 м  0,00 м  0,00 м 1 700,00 м 

Општински путеви  0,00 м  0,00 м  0,00 м 59 600,00 м 59 600,00 м 59 600,00 м 

државни пут IБ реда 

ознаке 13  0,00 м  0,00 м  0,00 м 19 100,00 м 19 100,00 м 19 100,00 м 

државни пут IIА реда 

ознаке 102  0,00 м  0,00 м  0,00 м 15 700,00 м 15 700,00 м 15 700,00 м 

државни пут IIБ реда 

ознаке 301  0,00 м  0,00 м  0,00 м 6 500,00 м 6 500,00 м 6 500,00 м 

државни пут IIБ реда 

ознаке 300 4 800,00 м  0,00 м  0,00 м 8 500,00 м 8 500,00 м 13 300,00 м 
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државни пут I реда М-24 

државни путеви IIА реда 

ознаке 100   0,00 м  0,00 м  0,00 м 12 800,00 м 12 800,00 м 12 800,00 м 

државни пут IА реда 

ознаке А1  (аутопут)  0,00 м  0,00 м  0,00 м 9 100,00 м 9 100,00 м 9 100,00 м 

Укупно: 73 938,00 м 1 290,00 м 4 430,00 м 198 663,00 м 204 383,00 м 278 321,00 м 

 

*Напомена: У укупну дужину улица у насељеним местима нису урачунате оне улице  у којима пролазе државни 

путеви I и II реда и општински путеви. 

 

Програмом предвиђени радови-изградња, појачано одржавање, редовно одржавање путне мреже: 

 

Ред.

бр. 
Опис инвестиције 

УКУПНА 

ФИНАНС. 

СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга 

Разврставање према 

функционалном рангу 

1 изградња асфалтних коловоза у улицама 

насељених места на територији општине 

Кањижа  

400.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

2 појачано одржавање општинских путева   

65.000.000,00 

објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

3 појачано одржавање асфалтних коловоза у 

насељеним местима општине на више 

локација 

120.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

4 изградња прикључака будуће обилазнице 

на државне путеве у Кањижи 

 

125.000.000,00 

објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

5 изградња 1. Фазе обилазнице око Кањиже 

од км 0+000,00 до км 5+082,65 

 

650.000.000,00 

објекти 

заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

6 изградња бициклистичких стаза   

15.000.000,00 

објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

7 изградња и поправка тротоара на разним 

локацијама  

8.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

8 редовно одржавање коловоза 

одржавање земљаних путева  

одржавање банкина и земљишног појаса 

машинско кошење траве и корова 

редовно одржавање саобраћајне 

сигнализације и опреме на путу 

одржавање вертикалне сигнализације 

обнављање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације 

одржавање опреме на путу 

одржавање путева у зимском периоду 

одржавање путних прелаза преко 

железничких пруга 

одржавање система за одводњавање пута 

200.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне мреже  

9 трошкови израде пројектно техничке 

документације, вршење стручног надзора 

и остали пратећи трошкови 

5.000.000,00   

 УКУПНО: 1.588.000.000,00   

 

Уређење слободних површина 
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Ред.бр. Опис инвестиције 
Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга 

Разврставање према 

функционалном 

рангу 

1 одржавање зелених површина, 

чишћење јавних површина 

55.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

2 одржавање дечијих игралишта 

на јавним површинама 

2.500.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг секундарне 

мреже  

 УКУПНО: 57.500.000,00   

 

Гасоводи 

 

Ред.бр. Опис инвестиције 
Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

Разврставање према 

начину коришћења 

услуга 

Разврставање према 

функционалном 

рангу 

1 изградња гасоводне мреже у 

делу зоне чисте индустрије у 

Хоргошу и у делу Блок 8 у 

Кањижи 

10.000.000,00 објекти заједничке 

комуналне 

потрошње 

ранг примарне 

мреже  

2 трошкови израде пројектне 

техничке документације, 

вршење стручног надзора и 

остали пратећи трошкови 

1.000.000,00   

 УКУПНО: 11.000.000,00   

  

Рекапитулација комуналног опремања земљишта 

 

Ред.бр. Опис инвестиције 
Процењена вредност 

инвестиције (РСД) 

1 систем водоснабдевања 200.000.000,00 

2 фекална канализација 200.000.000,00 

3 предвиђени радови на одржавању и изградњи система за 

одвод атмосферских вода 

159.000.000,00 

4 електро-енергетска мрежа 57.000.000,00 

5 телекомуникациону мрежа 4.200.000,00 

6 саобраћајне површине 1.588.000.000,00 

7 уређење слободних површина 57.500.000,00 

8 гасоводи 11.000.000,00 

 УКУПНО: 2.276.700.000,00 

 

Напомена: Процењене вредности инвестиција исказане су у РСД. Курс евра према динару у време израде овог 

Програма је 1 евро : 120 РСД.   

Програм садржи приказ радова који се односе на:  

 локације за изградњу објеката комуналне и линијске инфраструктуре 

 локације намењене за изградњу објеката јавне намене  

 локације намењене за уређивање земљишта  

 локације за стамбену изградњу 

 локације за изградњу индустријских и других производних објеката  

 локације за изградњу пословних, угоститељских, трговинских и сл. објеката  

 локације за изградњу јавних објеката (образовање, култура, здравство, социјална заштита и сл.)  

 локације за изградњу објеката мале привреде и занатства  
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 значајније комуналне објекте (магистралне саобраћајнице, постројења за пречишћавање воде и сл.)  

 специфичне објекте комуналне опреме (гробља, паркови, јавна купалишта, јавни WC, депоније 

смећа и сл.) и  

 радове који су обухваћени у планским документима. 

 

Претпостављени услови и извори финансирања радова: 

 

Радови  финасирају се из буџета Општине Кањижа. Обим радова за сваку календарску годину у 

петогодишњем временском периоду потребно је прилагодити могућностима финансирања. 

 

4. ПРИКАЗ ИЗВОРА И УСЛОВА ФИНАНСИРАЊА ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА УРЕЂИВАЊУ 

ЗЕМЉИШТА    

 

 Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из средства буџета општине Кањижа 

остварених од: 

 доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

 закупнине за грађевинско земљиште 

 отуђења или размене грађевинског земљишта 

 претварања права закупа у право својине 

 средства из наменских трансфера од виших нивоа власти 

 других извора у складу са законом. 

 Финансирање уређивања грађевинског земљишта је могуће сразмерно висини остварених средстава за 

ту намену. 

 

5. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

 

Основни носилац организације извршења Програма је Јавно предузеће за уређење насеља општине 

Кањижа у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе. 

Поступак праћења кретања износа прихода од доприноса за уређивање грађевинског земљишта и 

прихода од отуђења грађевинског земљишта врши Одсек за финансије, буџет и ЛПА општинске управе 

општине Кањижа, а сваког месеца  доставља извештај о стању средстава Јавном предузећу за уређење насеља 

општине Кањижа. 

У случају сазнања о измењеном обиму, структури и вредности предвиђених радова предвиђених овом 

Програмом, Јавно предузеће за уређење насеља општине Кањижа о томе обавештава Одсек за финансије, буџет 

и ЛПА општинске управе општине Кањижа. 

Радови на уређивању грађевинског земљишта предвиђени Средњорочним програмом чине саставни део 

годишњих Програма пословања Јавног предузећа. На почетку сваке календарске године Јавно предузеће има 

обавезу израде Извештаја о реализацији Програма пословања за претходну годину, који доставља оснивачу. 

 

 Начин измене и допуне Програма  

 

Измене и допуне Програма  врше се на  предлог Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа,  

месних заједница, органа општине и према захтевима заинтересованих инвеститорa.  

 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

 

 Средњорочни програм уређења грађевинског земљишта општине Кањижа за период 2016–2020. године 

објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници општине Кањижа.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа            Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-300/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 
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На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр.129/07 

и 84/2014 – др. закон), члана 29. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 47. тачка 19. Статута општине Кањижа 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на  

седници одржаној 27. новембра 2015. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на употребу имена општине Кањижа у називу 

привредног друштва ТЕРМОЕЛЕКТРАНА КАЊИЖА ДОО 

 

 

I 

ДАЈЕ СЕ СAГЛАСНОСТ на употребу имена општине Кањижа у називу привредног друштва 

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА КАЊИЖА ДОО. 

 

 

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: 02-324/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа  

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 47. став 1. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. 

новембра 2015. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измене и допуне бр. 2. Програма пословања 

Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 

I 

Даје се сагласност на Измене и допуне бр. 2. Програма пословања Јавног предузећа за комуналне 

услуге „Комуналац“ Кањижа, усвојене на  VII ванредној седници Надзорног одбора Јавног предузећа за 

комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа одржаној 27. октобра 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: 02-307/2015-I/Б  

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 
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На основу члана 54. став 2. и 11. и члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 

68/2015) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. новембра 2015. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу два члана Школског одбора  

Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа 

 

I 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ 

Кањижа, пре истека мандата, и то:  

 

– Едит Биро из Кањиже, ул. Братства јединства бр. 13, представник запослених, на предлог 

овлашћеног предлагача  

– Елеонора Рекецки Молнар из Мартоноша, ул. И. Л. Рибара бр. 2, представник родитеља, на лични 

захтев. 

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-307/2012-I/Б од 11. октобра 2012. године Едит Биро из 

Кањиже је именована за члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, као 

представник запослених. Решењем бр. 02-390/2014-I/Б од 31. октобра 2014. године Скупштина општине 

Кањижа именовала је Елеонору Рекецки Молнар за члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић 

Змај“ као представника родитеља.  

 Наставничко веће Основне школе „Јован Јовановић Змај“ као овлашћени предлагач, поднело је 

иницијативу за разрешење Едит Биро, представника запослених, са дужности члана школског одбора, због 

избора именоване на функцију директора школе. Елеонора Рекецки Молнар, представник родитеља, поднела је  

оставку на функцију члана школског одбора.  

 Одредбама члана 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015) (у даљем тексту: Закон) утврђено 

је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити пре истека мандата поједине чланове укључујући и 

председника или орган управљања установе на лични захтев, као и ако наступи услов из члана  54. став 11. 

Закона. 

 Одредбама члана 54. став 2. Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а одредбама става 11. тачка 3) регулисано је да за члана 

органа управљања не може да буде предложено ни именовано лице чији су послови дужност и функција 

неспојиви са обављањем послова у органу управљања. 

 На основу наведеног донето је  решење као у диспозитиву.   

 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 

дана достављања решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа           Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-287/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 54. став 2., 3. и 10. и члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 

68/2015) Скупштина oпштине Кањижа, на седници одржаној 27. новембра 2015. године, донела је 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању два члана Школског одбора  

Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа 

 

I 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, и то:  

 

– Ливиа Балаж Вереш из Кањиже, ул. Петефи Шандора бр 20, представник запослених 

– Берталан Чанади из Кањиже, ул. Позоришна бр. 12, представник родитеља. 

 

II 

 Изборни период новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата чланова Школског 

одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа именованог Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 

02-307/2012-I/Б од 11. октобра 2012. године. 

 

III 

 Ово решењe објавити у  „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Одредбама члана 53. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење и 68/2015), (у даљем тексту: 

Закон) је утврђено да је орган управљања у школи управни одбор, а одредбама члана 54. истог Закона да орган 

управљања има девет чланова, да чланове именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, односно да орган 

управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

 Одредбама члана 55. Закона је регулисано да мандат органа управљања траје четири године, а да 

изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. 

 Скупштина општине Кањижа је донела решење о разрешењу Едит Биро из Кањиже, представника 

запослених и Елеоноре Рекецки Молнар, представника родитеља, чланова Школског одбора Основне школе 

„Јован Јовановић Змај“ Кањижа, пре истека мандата, на захтев овлашћеног предлагача, односно на лични 

захтев. 

 Сагласно одредбама члана 54. став 10. Закона наставничко веће, односно савет родитеља Основне 

школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, као овлашћени предлагачи, доставили су предлог за именовање Ливије 

Балаж Вереш из Кањиже као представника запослених и Берталана Чанадија из Кањиже, као представника 

родитеља за чланове Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Кањижа.  

 Одредбама члана 54. Закона регулисано је да чланове органа управљања установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

 На основу наведеног донето је  решење као у диспозитиву.   

 Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 

дана достављања решења.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа           Роберт Лацко с. р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-305/2015-I/Б 

Дана: 27.11.2015. године 

Кањижа 

 

 

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

101/2011, 32/2013 - одлука УС и 55/2014) и члана 74. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) Општинско веће општине Кањижа на 120. седници, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Kомисије за безбедност саобраћаја на путевима 

на територији општине Kањижа 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ члан Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине 

Кањижа, Титус Рекецки.  

 

II 

 За члана Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа ИМЕНУЈЕ 

СЕ Милан Којић, помоћник командира за саобраћај у Полицијској станици Кањижа.   

 

III 

 Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Комисије за безбедност саобраћаја на путевима 

на територији општине Кањижа именоване решењем Општинског већа бр. 02-399/2012-I/Ц од 19.12.2012. 

године.   

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина     Председник Општинског већа  

Општина Кањижа       др Михаљ Бимбо с. р. 

Општинско веће општине Кањижа  

Број: 02-377/2015-I/Ц 

Дана: 25.11.2015. године  

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011и 123/2014) и 

члана 9. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2015. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2014, 7/2015 и 

11/2015) председник општине Кањижа донео је 

 

 

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 – дотације политичким странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 68.500,00 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у 

Скупштину општине Кањижа. 

2. 

Средства 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 
назив изборне листе 

број гл. које 

је добила 

изборна 

листа 

коеф.  проценат 
месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1 Демократска странка – Борис Тадић 3.352 1,0 3.352 28,96% 19.837,60 
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2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 24.687,40 

3 
Лига социјалдемократа Војводине –

Ненад Чанак 
793 1,0 793 6,85% 4.692,25 

4 
Време је за буђење  – „Укрок“ 

Франчик Јожеф/Леко Лајош 
1.272 1,0 1.272 10,99% 7.528,15 

5 
Покрет Мађарске наде – Балинт 

Ласло 
491 1,5 736,5 6,36% 4.356,60 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 

Иштван 
1.249 1,0 1.249 10,80% 7.398,00 

 Укупно: 11.329  11.575,5 100,00% 68.500,00 

 

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. 43/2011 и 123/2014). 

 

6. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа      Председник општине Кањижа 

Председник општине               др Бимбо Михаљ с. р. 

Број: 400-340/2015-IА  

Дана: 10.11.2015. год.  

К а њ и ж а  
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