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На основу члана 13. и 13а Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др.
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - др. закон и
105/2017 - др. закон), члана 20. тачка 16. и члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 8/2017 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27.
децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ТЕКУЋИМ ДОТАЦИЈАМА ДОМУ ЗДРАВЉА КАЊИЖА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА
ИМЕ ДУГА ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ И ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У 2019.
ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се реализација текућих дотација Дому здравља Кањижа из средстава буџета
општине Кањижа за извршавање обавеза према добављачима на име дуга за лекове на рецепт и залихе робе за
даљу продају у 2019. години.
Члан 2.
Средства за реализацију текућих дотација из члана 1. ове Одлуке, предвиђена су Одлуком о буџету
општине Кањижа за 2019. годину у укупном износу од 14.500.000,00 динара.
Члан 3.
Текуће дотације из члана 1. ове Одлуке исплаћују се у месечним износима у складу са ликвидним
могућностима буџета општине Кањижа за 2019. годину, преко економске класификације 464112 – Текуће
донације здравственим установама – Дом здравља Кањижа.
Члан 4.
Дом здравља Кањижа има обавезу намеског коришћења средства на име текућих дотација из члана 1.
ове Одлуке из буџета општине Кањижа, за извршавање обавеза према добављачима на име дуга за лекове на
рецепт и залихе робе за даљу продају.
Дом здравља Кањижа као корисник текућих дотација из члана 1. ове Одлуке има обавезу да уз сваки
захтев за трансфер средстава из буџета општине Кањижа за ове намене приложи и доказ о томе да је претходно
добијена средства наменски користио.
У случају ненаменског коришћења средстава Дом здравља Кањижа има обавезу повраћаја средстава и
обуставља се даља исплата по захтеву Дома здравља Кањижа.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-419/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 92. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 47. Статута
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на
седници одржаној 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2018. ГОДИНУ
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I
Даје се сагласност да општина Кањижа ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Кањижа за 2018. годину.
II
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2018. годину, обавиће лице које
испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
Поступак јавне набавке за услугу ревизије Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2018. годину,
вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-420/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 20/2009, 145/2014 и
47/2018), члана 32. став 1.тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), Скупштина општине Кањижа, по прибављеном мишљењу
Министарства државне управе и локалне самоуправe бр. 20-00-652/2018-26 од дана 10.12.2018. године, на
седници одржаној 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ KАЊИЖА

1. Овом одлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на територији општине
Кањижа и седишта матичних подручја.
2. Матична подручја за које се воде матичне књиге на територији општине Кањижа су:
1) матично подручје Хоргош, које чини насељено место Хоргош;
2) матично подручје Кањижа, које чине насељена места Кањижа, Зимонић, Адорјан, Мартонош, Мали
Песак и Мале Пијаце;
3) матично подручје Ором, које чине насељена места Велебит, Трешњевац, Тотово Село, Долине, Ором
и Ново Село.
3. Седишта матичних подручја из члана 2. oве одлуке су:
1) седиште матичног подручја Хоргош је у Хоргошу;
2) седиште матичног подручја Кањижа је у Кањижи;
3) седиште матичног подручја Ором је у Орому.
4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних подручја на
територији општине Kањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 12/2009).
5. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће
да се примењује од 1. јануара 2019. године.

Број: 18.

27.12.2018.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина Општине Кањижа
Број: 02-418/2018-I/Б
Дана: 27.12. 2018. год.
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 73. став 1. тачка 3. Закона о утврђивању надлежности
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), члана 9. став 2. Уредбе
о адресном регистру ("Сл. гласник РС", бр. 63/2017), члана 53. став 1. тачка 4. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст), по прибављеном мишљењу Националног
савета мађарске националне мањине бр. МNT-V/Z/424/2018 од 20. децембра 2018. године и уз претходну
сагласност Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
бр. 141-015-1/2018-03-31 од дана 21. децембра 2018. године Скупштина општине Кањижа, на 25. седници
одржаној дана 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦA НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
I
Одређују се називи улица на подручју општине Кањижа, и то:
у насељеном месту Кањижа:
улица Новокнежевачки пут- улица почиње од кп 4974, између кп 7659/4 и кп 2775, пролази дуж
целе кп 4974, 7660/1 и завршава се на кп 7660/2, између кп 7659/3 и кп 7661/2 у КО Кањижа, у
насељеном месту Кањижа,
2. улица Обала Тисе- улица почиње од кп 4/1, између кп 5/1 и кп 389, пролази дуж кп 5/1, кп 545/3,
кроз кп 548/3, кп 544/3, кп 548/1 и завршава се на кп 548/2, између кп 547/3 и кп 564/2 у КО
Кањижа., у насељеном месту Кањижа,
3. улица Хоргошки пут- улица почиње од кп 5139/2, између кп 5139/4 и кп 5238, пролази дуж целе
кп 5139/2 и дуж кп 10646/4 и завршава се на кп 10646/4, између кп 5207/1 и кп 5238 у КО Кањижа,
у насељеном месту Кањижа,
4. улица Суботички пут- улица почиње од кп 5/2, између кп 154/1 и кп 4/1, пролази дуж целе кп 5/2
и дуж целе кп 5003 и завршава се на кп 5003 између кп 5004 и кп 5002 у КО Кањижа, у насељеном
месту Кањижа,
5. улица Личка- улица почиње од кп 10332, између кп 6619 и кп 5767, пролази дуж кп 10332 и
завршава се на кп 10332, између кп 5808 и кп 6616 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа,
6. улица Шумарски пут- улица почиње од кп 4973/1, између кп 25/2 и кп 7659/4, пролази дуж кп
4973/1 и завршава се на кп 4973/1 , између кп 7609/1 и кп 539 у КО Кањижа, у насељеном месту
Кањижа,
7. улица Јована Јовановића Змаја- улица почиње од кп 4976/1, пролази дуж целе кп 4977 и
завршава се на кп 4977, између кп 1113 и кп 2723 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа,
8. улица Народни парк- улица почиње од кп 4975/1, пролази дуж кп 4975/2, 2775, 2783 и завршава се
на кп 2783, поред кп 2862 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа,
9. улица Црепска- улица почиње од кп 66, између кп 60/1 и кп 74, пролази дуж целе кп 66 и завршава
се на кп 66, између кп 67 и кп 65 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа,
10. улица Железничка- улица почиње од кп 5399/1, између кп 5240 и кп 10305, пролази дуж кп 5399/1,
преко кп 5263/1, дуж кп 5274 и завршава се на кп 5274, између кп 10323 и кп 5329 у КО Кањижа, у
насељеном месту Кањижа,
11. улица Мале Цркве- улица почиње између кп 2171 и кп 2165, пролази дуж целе кп 2166, прелази
преко кп 4983 и пролази дуж целе кп 2121 и завршва се на кп 2121, између кп 2084 и кп 2082, у КО
Кањижа, у насељеном месту Кањижа,
12. Школски Трг- улица почиње од кп 895, између кп 978 и кп 885, пролази дуж целе кп 895 и
завршава се на кп 895, између кп 887 и кп 903 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа,
1.
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13. улица Зелени венац- улица почиње од кп 4991, између кп 2951 и кп 2953/2, пролази дуж целе кп
4991 и завршава се на кп 4991, између кп 3036 и кп 3001 у КО Кањижа, у насељеном месту
Кањижа,
14. улица Боре Станковића- улица почиње од кп 2880/1, између кп 2861 и кп 2892, пролази дуж целе
кп 2880/1 и завршава се на кп 2880/1, између кп 2879 и кп 2912 у КО Кањижа, у насељеном месту
Кањижа,
15. улица Цигларска- улица почиње од кп 88, између кп 81/2 и кп 95, пролази дуж целе кп 88 и
завршава се на кп 88, између кп 87 и кп 89 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа,
16. засеок Горње приморје- Засеок обухвата кп 5601, кп 5603 и кп 6026 у КО Кањижа, у насељеном
месту Кањижа,
17. засеок Ловасок- Засеок обухвата кп 6009 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа
у насељеном месту Зимонић:
18. улица Горње Приморје- улица почиње од кп 10305, између кп 10341 и кп 10342, пролази дуж кп
10305 и завршава се на кп 9859/1 у КО Кањижа, у насељеном месту Кањижа и Зимонић,
19. улица Пут Народних Хероја- улица почиње код кп 10340, између кп 6992 и кп 7131, пролази дуж
кп 10340 и завршава се на кп 10340, између кп 7027 и кп 7139 у КО Кањижа, у насељеном месту
Зимонић,
20. улица Доње Приморје- улица почиње код кп 10343/2, између кп 9983/3 и кп 9734/2, пролази дуж
кп 10343/3, кп и завршава се на кп 10343/3, између кп 9918 и кп 9866 у КО Кањижа, у насељеном
месту Зимонић,
21. засеок Велики рит- Засеок се налази на кп 7224 и делом на кп 7225 у КО Кањижа, у насељеном
месту Зимонић,
22. засеок Велики пашњак- Засеок се налази делом на кп 6247 у КО Кањижа, у насељеном месту
Зимонић,
23. засеок Велебитски пут- Засеок се налази на кп 6118 и делом на кп 6095 у КО Кањижа, у
насељеном месту Зимонић,
у насељеном месту Хоргош:
24. улица Реков Мајур- улица се наставља од кп 3913, између кп 3904/1 и кп 16691/1, пролази делом
дуж кп 16691/1, кп 3835 и завршава се на кп 3834, између кп 3833/3 и кп 3831/1 у КО Хоргош, у
насељеном месту Хоргош,
25. улица Камарашки пут- улица почиње од кп 4208, између кп 4121 и кп 16691/1, пролази дуж целе
кп 4208, 16699, дуж кп 4089 и завршава се на кп 4089, између кп 4025/1 и кп 4072/2 у КО Хоргош, у
насељеном месту Хоргош,
26. улица Сегедински пут- улица почиње од кп 16745/1 у КО Хоргош, између кп 3468/1 и 3474 у КО
Хоргош, пролази делом дуж кп 16691/1, дуж целе кп 16751/1, делом дуж 9634/2, дуж целе кп
16751/2 у КО Хоргош, пролази дуж кп 4037 у КО Бачки Виногради и завршава се на кп 4037, поред
кп 13964/1 у КО Хоргош, у насељеном месту Хоргош.
27. улица Морахаломски пут- улица почиње од кп 16781/5, између кп 5175 и кп 5177/3, пролази дуж
кп 16781/5, 5269/1, 16781/1, 6953/2, 16781/2 и завршава се на кп 16781/2, између кп 3131/1 и кп
5402 у КО Хоргош, у насељеном месту Хоргош,
28. улица Хоргошки пут- улица почиње од кп 16745/1, између кп 16727 и кп 6993, пролази дуж целе
кп 16745/1 и завршава се на кп 16745/1, између кп 3961 и кп 16748 у КО Хоргош, у насељеном
месту Хоргош,
29. засеок Мали Хоргошки мајор- засеок обухвата целу кп 9907, 9906, 9905, 9903, 9901/1, 9901/3,
9901/2 и део кп 9910 и 9914 КО Хоргош, у насељеном месту Хоргош,
30. засеок Гасна станица- засеок обухвата целу кп 3612/2 и део кп 3612/1 КО Хоргош, у насељеном
месту Хоргош,
у насељеном месту Мартонош:
31. улица Његошева- улица почиње од кп 6834, између кп 2925 и кп 3048, иде дуж целе кп 6834,
делом кп 6810, целе кп 6835, делом кп 6829, целе кп 6836, делом кп 6810, целе кп 6837 и завршава
се на кп 6837, између кп 3360 и кп 4039 у КО Мартонош, у насељеном месту Мартонош,
32. улица Летњи пут- улица почиње од кп 7125, између кп 5741 и кп 1773, пролази дуж кп 7125, кп
5744, кп 5746 и завршава се на кп 5746, поред кп 7125 у КО Мартонош, у насељеном месту
Мартонош,
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33. улица Пут Сарвашовог Језера- улица почиње од кп 2790, између кп 2791 и кп 2789, пролази дуж
кп 2807, кп 2772 и завршава се на кп 2772, између кп 2771 и кп 2807 у КО Мартонош, у насељеном
месту Мартонош,
34. улица Нови пут- улица почиње од кп 5746, поред 7125, делом кп 7125, делом 7103, пролази дуж кп
5310, 5308, 5307, делом 7101, и завршава се на кп 5262, између кп 7094 и кп 5263 у КО Мартонош,
у насељеном месту Мартонош,
35. улица Бели пут- улица почиње од кп 6845, пролази дуж целе кп 7122, делом кп 7123, дуж кп 7124
и завршава се на кп 7124, између кп 5799 и кп 5731 у КО Мартонош, у насељеном месту
Мартонош,
36. улица Пут Шотијеве хумке- улица почиње од кп 6834, иде дуж целе кп 6924 и завршава се на
6924, поред кп 6916 у КО Мартонош, у насељеном месту Мартонош,
37. улица Унутрашњи пут- улица почиње између кп 2936 и 2951, скреће десно, прати део кп 6922, и
завршава се између кп 2971 и 2847 КО Мартонош, у насељеном месту Мартонош,
38. улица Насип- улица почиње од Улице Викенд насеље, између кп 2154 и 2041/1, сече кп 2041/1 и
6807 и завршава се на кп 6800 КО Мартонош, у насељеном месту Мартонош,
39. засеок Моноштори салаш- засеок обухвата део кп 5188, 5189, 5191, 7090 и 5192 КО Мартонош, у
насељеном месту Мартонош,
40. засеок Обала- засеок обухвата део кп 4013 КО Мартонош, у насељеном месту Мартонош,
41. засеок Јужно језеро- засеок обухвата део кп 6102 и 6101 КО Мартонош, у насељеном месту
Мартонош,
42. засеок Ердељи салаш- засеок обухвата део кп 6783, 6784 и 6785 КО Мартонош и део кп 10327 КО
Кањижа, у насељеном месту Мартонош,
43. засеок Дукаи салаш- засеок обухвата део кп 6726 и 6718 КО Мартонош, у насељеном месту
Мартонош,
44. засеок Шаги салаш- засеок обухвата део кп 5772, 5773, 5775,5777, 5778, 5784 и 7129 КО
Мартонош, у насељеном месту Мартонош,
45. засеок Чикошев воћњак- засеок обухвата део кп 3789 и целе кп 3785 и 3787 КО Мартонош, у
насељеном месту Мартонош,
46. засеок Шотијев багрењак- засеок обухвата део кп 5650 и кп 5612 КО Мартонош, у насељеном
месту Мартонош,
у насељеном месту Мали Песак:
47. улица Багремов пут- улица почиње на кп 1843, између кп 1845 и кп 1842, пролази дуж целе кп
1843 и завршава се на кп 1843, између кп 1832/2 и кп 1832/1 у КО Мартонош, у насељеном месту
Мали Песак,
у насељеном месту Мале Пијаце:
48. улица Црквена- улица почиње од кп 757, између кп 756 и кп 758, пролази дуж целе кп 757, кп 4987
и завршава се на кп 4987, између кп 2908/5 и кп 2928/1 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту
Мале Пијаце,
49. улица Чантавирски пут- улица почиње од кп 4993, између кп 2502 и кп 2288, пролази дуж целе кп
4993, дуж кп 4985, дуж целе кп 4986 и завршава се на кп 4986, између кп 4224 и кп 4177 у КО Мале
Пијаце, у насељеном месту Мале Пијаце,
50. улица Јокаи Мора- улица почиње од кп 16848, између кп 15714 и кп 16650/1, пролази дуж кп
16848 и завршава се на кп 16848, између кп 15795 и кп 15161 у КО Хоргош, у насељеним местима
Мале Пијаце и Хоргош,
51. улица Староторински пут- улица почиње од кп 5019/3, поред кп 1613, пролази кроз кп 5019/3 и
завршава се на кп 5019/3, поред кп 1083 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту Мале Пијаце,
52. улица Кањишки пут- улица почиње од кп 782, између кп 125 и кп 2719, пролази дуж целе кп 782,
кп 4992 и завршава се на кп 4992, између кп 2212/2 и кп 2215/2 у КО Мале Пијаце, у насељеном
месту Мале Пијаце, која је до сада носила назив улица Кањишки пут,
53. улица Пут јабука- улица почиње од кп 4989, између кп 875 и кп 1223, пролази дуж кп 4989 и
завршава се на кп 4989, између кп 1012 и кп 1013 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту Мале
Пијаце,
54. улица Сегедински пут улица почиње од кп 4037 у КО Бачки Виногради, поред кп 1080 у КО
Мале Пијаце, пролази дуж кп 4037 и завршава се на кп 4037, поред кп 4981 у КО Мале Пијаце, у
насељеном месту Мале Пијаце,
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55. улица Шупљачки пут- улица почиње од кп 336, између кп 337 и кп 335, пролази дуж целе кп 336,
кроз кп 4982, дуж целе кп 4983 и завршава се на кп 4983, између кп 1789 и кп 3142 у КО Мале
Пијаце, у насељеном месту Мале Пијаце,
56. улица Баштованска- улица почиње од кп 4988, између кп 1924/1 и кп 1878, пролази дуж кп 4988 и
завршава се на кп 4988, између кп 1314 и кп 1097 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту Мале
Пијаце,
57. улица Пут Капетанског рита- улица почиње од кп 2815/1, између кп 2815/2 и кп 4986, пролази
дуж кп 2814, кп 3825/2, кп 3829/2 и завршава се на кп 3939/3, поред 3939/2 у КО Мале Пијаце, у
насељеном месту Мале Пијаце,
58. улица Хоргошки пут- улица почиње од кп 16848, између кп 15161 и кп 15801/1, пролази дуж кп
16848 и завршава се на кп 16848, између кп 15245 и кп 14737 у КО Хоргош, у насељеним местима
Мале Пијаце и Хоргош,
59. улица Виноградска- улица почиње од кп 1109, између кп 1136 и кп 1014, пролази дуж целе кп
1109 и завршава се на кп 1109, између кп 1110 и кп 1108 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту
Мале Пијаце,
60. улица Вашаришта- улица почиње од кп 786, између кп 722 и кп 752/1, пролази дуж целе кп 786 и
завршава се на кп 786, између кп 734 и кп 479 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту Мале Пијаце,
која је до сада носила назив улица Ослобођења,
61. уливца Киришка обала улица почиње од кп 4982, између кп 2962/1 и кп 339/3, пролази дуж кп
4982 и завршава се на кп 4982, између кп 2820/2 и кп 2796 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту
Мале Пијаце, која је до сада носила назив улица Кириш,
62. засеок Фабианов салаш- засеок се налази на кп 3397 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту Мале
Пијаце,
63. засеок Месарошев салаш- засеок се налази на кп 932 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту Мале
Пијаце,
у насељеном месту Адорјан:
64. улица Ромски пут- улица почиње од кп 4136/23, између кп 4136/32 и кп 4136/22, пролази дуж кп
4136/23, кроз кп 4136/24, кп 3337/3, кп 3422/6, кп 3422/7, 3422/1, 3422/8, 3422/9, 3422/10, 3422/12,
3422/13 и завршава се на кп 3422/11, између кп 3422/2 и кп 3431/7 у КО Адорјан, у насељеном
месту Адорјан, улица
65. Горњи рит- улица почиње од кп 8457/28, иде поред кп 3519/10, пролази кроз целу кп 8457/28, кроз
целу кп 3519/7, пролази кроз 8457/29 и завршава се на кп 8457/29, поред кп 4107/2 у КО Адорјан, у
насељеним местима Адорјан и Зимонић,
66. улица Горња чуварница насипа- улица почиње од кп 3422/5, између кп 3417/4 и кп 3422/3,
пролази дуж кп 3422/5, 3422/3, 3422/4, 3423/1, 8590/5 и завршава се на кп 3465/16, између кп 8590/5
и кп 8590/7 у КО Адорјан, у насељеном месту Адорјан,
67. улица Доњи рит- улица почиње од кп 4895/2, између кп 4895/1 и кп 4896, пролази дуж целе кп
4895/2, 4894/2, пролази кроз кп 4894/7, 4897/3, 8532/1, 4929, 99999, дуж целе кп 8534/3, пролази
кроз кп 8534/2 и завршава се на кп 8534/2, између 4968 и кп 5000/2 у КО Адорјан, у насељеном
месту Адорјан,
68. улица Фазанерије- улица почиње од кп 4113/3, између кп 4114/3 и кп 4112/6, пролази дуж кп
4121/2, кп 3438, преко кп 8587/2 и завршава се на кп 3436/2, између кп 8587/2 и кп 3437/1 у КО
Адорјан, у насељеном месту Адорјан,
69. засеок Чуварница насипа- засеок обухвата део кп 4942/5, између кп 4944/2 и кп 4942/9 у КО
Адорјан, у насељеном месту Адорјан,
70. засеок Чалогањ- засеок обухвата део кп 4287/5, кп 4287/4 и кп 4287/3, све у КО Адорјан, у
насељеном месту Адорјан,
71. засеок Расплод фазана- засеок обухвата део кп 3501/21 у КО Адорјан, у насељеном месту Адорјан,
у насељеном месту Велебит:
72. улица Мало брдо- улица почиње од кп 3553/15, између кп 3553/16 и кп 3553/29, пролази дуж целе
кп 3553/15 и завршава се на кп 3553/15, између кп 3553/16 и 3553/29 у КО Велебит, у насељеном
месту Велебит,
73. улица Баре- улица почиње од кп 8094/6, између кп 8094/9 и кп 8094/3, пролази дуж кп 8094/6, кп
8094/5, кп 8094/4, кп 8092/49, 8092/48, 8092/47, 8092/46, 8092/45, 8092/44, 8092/43, 8092/42,
8092/41, 8092/40, 8092/39, 8092/66, 8092/38, 8092/37, 8092/36, 8092/35, 8090/6, 8090/5, 8090/4,
8087/19, 8087/18, 8087/17, 8087/16, 8087/23, 8478/3, 8068/7, 8068/14, 8068/9, 8068/12, 8068/6,
8068/10, 8068/3, 8068/1, 8066/36, 8066/35, 8066/34, 8066/33, 8066/28, 8067, 8585/3, 3545/6, 3545/7,
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3546/46, 3546/29, 3546/1, 3546/3, 3546/30, 3546/31, 3546/32, 3546/33, 3546/34, 3546/35, 3546/36,
3546/37, 3546/38, 3546/39, 3546/40, 3546/41, 8481/2, 3548/20, 3548/16, 3548/19, 3548/22, 3548/8,
3548/9, 3548/11, 3548/12, 3548/13, 3548/14, 3550/16, 3550/20, 3550/18 и завршава се на кп 8585/1,
поред кп 8553 у КО Велебит, у насељеном месту Велебит,
улица Личка- улица почиње од кп 3609/41, између кп 3609/37 и кп 8500/1, пролази дуж кп 3609/41,
кп 3609/37, кп 3610, кп 3540/9, кп 3538/14 и завршава се на кп 3538/14, између кп 3537/10 и кп
3538/20 у КО Велебит, у насељеном месту Велебит,
улица Сенћански пут- улица почиње од кп 8553 у КО Велебит, поред кп 3550/2 у КО Велебит,
пролази дуж целе кп 8553 КО Велебит, преко кп 5014 у КО Трешњевац, кп 1011 у КО Трешњевац,
кп 5022 у КО Трешњевац и завршава се на кп 5022 у КО Трешњевац, између кп 5037 и 3584 у КО
Трешњевац, у насељеним местима Велебит, Ором, Долине и Трешњевац.
улица Лазарa Илића- улица почиње од кп 3555/59, између кп 3556/152 и кп 3556/62, пролази дуж
целе кп 3555/59 и завршава се на кп 3555/59, између кп 3555/72 и кп 3555/2 у КО Велебит, у
насељеном месту Велебит,
улица Солунских добровољаца- улица почиње од кп 3557/1, између кп 3557/34 и кп 3557/31,
пролази дуж целе кп 3558/6 и завршава се на кп 3558/5, између кп 3558/39 и кп 3558/38 у КО
Велебит, у насељеном месту Велебит,
засеок Велебитски засеок- засеок се налази делом на кп 3576/3, 3576/63, 8494/2, 3574/6, 3574/7,
3574/8, 3574/16, 3573/41,3573/32, 8500/2 у КО Велебит, у насељеном месту Велебит,
засеок Ниџино врело- засеок се налази делом на кп 3569/1 КО Велебит, у насељеном месту
Велебит,
засеок Ћурчићев салаш- засеок се налази делом на кп 8482, кп 3545/2 и кп 3545/1, између кп
3544/7, кп 3545/13, кп 3545/15, кп 3545/14 и кп 3545/3 у КО Велебит, у насељеном месту Велебит,

у насељеном месту Трешњевац:
81. улица Молнаров пут- улица почиње од границе са насељеним местом Велебит од кп 5108 у КО
Ором, на граници насељених места Трешњевац и Долине, између кп 2253 у КО Ором и кп 2586 у
КО Трешњевац, пролази дуж целе кп 5108, пролази дуж кп 5062 у КО Ором, на граници насељених
места Долине и Тотово Село и завршава се на кп 5062, између кп 4078/1 у КО Трешњевац и кп
3758/1 у КО Ором, на граници насељених места Тотово Село и Долине,
82. улица Месарошев пут- улица почиње од кп 5012 у КО Трешњевац, у насељеном месту
Трешњевац, између кп 3125 и кп 3260 у КО Трешњевац, пролази дуж целе кп 5012, кп 5008 у КО
Трешњевац, кп 1503 у КО Трешњевац, кп 5054 у КО Трешњевац и завршава се на кп 5054, поред кп
4361 у КО Трешњевац, у насељеном месту Тотово Село
83. улица Пут Јожефа Атиле- улица почиње од кп 4998, између кп 2620 и кп 2863, у насељеном месту
Трешњевац, пролази делом дуж кп 4998 , пролази дуж целе кп 5052 и завршава се, на кп 5052,
између кп 4220 и кп 4080, у насељеним местима Трешњевац и Тотово Село, која се у насељеном
месту Трешњевац до сада носила назив Тополски пут,
84. улица Врачарски пут- улица почиње између кп 3684 и кп 3607, пролази делом дуж кп 5037 и
завршава се код границе са суседним насељеним местом Тoтово Село, између кп 3799/5 и кп 4779/2
у КО Трешњевац, у насељеном месту Трешњевац,
85. улица Сечеи Лајоша- улица почиње између кп 962 и кп 957, пролази дуж кп 958, прелази преко кп
948/3, кп 947/1, кп 946 и завршава се у кп 942/1 у КО Трешњевац, у насељеном месту Трешњевац,
86. улица Граничарска- улица почиње између кп 339 и кп 749, пролази дуж целе кп 338, прелази
преко кп 766 и пролази кроз кп 773 и завршава се између кп 775 и кп 780 у КО Трешњевац, у
насељеном месту Трешњевац,
87. улица Маршала Тита- улица почиње од кп 5036 у КО Трешњевац, између кп 5047 и кп 5066, КО
Трешњевац пролази дуж кп 5036, кп 1011, пролази дуж целе кп 1008/1 и 2583 КО Трешњевац и
завршава се на кп 2583, између кп 2402 и кп 2169 у КО Трешњевац, у насељеном месту
Трешњевац,
88. Улица Задружни пут – улица почиње од кп 1005, између кп 29 и лп 44 у КО Трешњевац и, пролази
дуж кп 1005 и завршава се на кп 1005, између кп 3338 и кп 643/34 у КО Трешњевац, у насељеном
месту Трешњевац,
89. улица Штипска– улица представља наставак Штипске улица, пролази кроз кп 2582/2, кп 2582/3 и
делом дуж кп 2582/1 КО Трешњевац, наставак улице је и цела кп 1754 КО Трешњевац,
90. засеок Јужни јараш- засеок обухвата кп 2570 и кп 2568 у КО Трешњевац, у насељеном месту
Трешњевац,
91. засеок Северни јараш- засеок обухвата кп 2572, кп 2573/1 и кп 2573/2 у КО Трешњевац, у
насељеном месту Трешњевац,
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у насељеном месту Ором:
92. улица Мала- улица почиње између кп 1074/54 и кп 1027/2, пролази дуж целе кп 5074/2, кп 5074/1,
кп 5098, кп 5097, кп 5141/1, кп 5135 и кп 5137 и завршава се између кп 3197/4 и кп 4538 у КО
Ором, у насељеном месту Ором,
93. улица Суботички пут- улица почиње између кп 3042/2 и кп 3045, пролази дуж целе кп 5060 и
завршава се између кп 3000 и кп 3002 у КО Ором, у насељеном месту Ором,
у насљеном месту Долине:
94. улица Фехеров пут- улица почиње од кп 5101, између кп 1043 и кп 1896/1, пролази дуж целе кп
5101, кп 5100, кп 5113, кп 5145, кп 5177, кп 5184 и завршава се на кп 5184, између кп 4561 и кп
4558 у КО Ором, у насељеном месту Долине,
95. улица Месарошев пут- улица почиње од кп 5176, између кп 4218 и кп 4213 пролази дуж целе кп
5176, пролази кроз кп 5199 и завршава се на кп 4836/1, између кп 5199 и кп 5221 у КО Ором, у
насељеном месту Долине,
96. улица Пут Бичкеијев- улица почиње од кп 5104, између кп 2217 и кп 1916/1, пролази дуж целе кп
5104, кп 5110, кп 5152, кп 5159 и завршава се на кп 5159, између кп 3854 и кп 3447 у КО Ором, у
насељеном месту Долине,
97. улица Пут Гранични- улица почиње од кп 5206, између кп 5008 и кп 5020, пролази дуж целе кп
5206 и завршава се на кп 5206, између кп 5055/2 и кп 4957 у КО Ором, у насељенимм местима
Долине и Тотово Село,
98. улица Железнички пут- улица почиње од кп 5168, између кп 5058/1 и кп 4213, пролази дуж кп
5168, кроз кп 5158/1, кп 5058/1, дуж кп 5140 и завршава се на кп 5140, између кп 5058/1 и кп 3381 у
КО Ором, у насељеном месту Долине,
99. засеок Рејон 1.- засеок се налази на кп 5024 и делом на кп 5026 у КО Ором, у насељеном месту
Долине,
100. засеок Рејон 2.- засеок се налази на кп 4610 у КО Ором, у насељеном месту Долине,
101. улица Буђи пут- улица почиње између кп 3972 и кп 4063 ко Ором, пролази дуж целе кп 5163, 5172
5196 и завршава се између кп 5221, 4744, 4739 КО Ором, у насељеном месту Долине,
у насељеном месту Ново Село:
102. улица Мартиновић Игнац- улица почиње између кп 1312 и кп 1346/3, пролази дуж целе кп 5068/1,
кп 5068/5, кп 5068/2, кп 5068/3 и кп 5068/4 и завршава се између кп 1110/1 и кп 1103/4, КО Ором, у
насељеном месту Ново Село,
103. улица 1. Нови пут- улица почиње од границе са насељеним местом Биково (Град Суботица), од кп
4601/1, пролази делом дуж кп 5029 и завршава се код кп 4749, КО Мале Пијаце, у насељеном месту
Ново Село,
104. улица 2. Нови пут - улица почиње од границе са насељеним местом Мале Пијаце, између кп 4493 и
кп 4309, пролази дуж целе кп 5011 и завршава се између кп 4427/1 и кп 4419/1 у КО Мале Пијаце, у
насељеном месту Ново Село,
105. улица 3. Нови пут - улица почиње од границе са насељеним местом Мале Пијаце, између кп 4495 и
кп 4491, пролази дуж целе кп 5017 и завршава се између кп 4551 и кп 4437 у КО Мале Пијаце, у
насељеном месту Ново Село,
106. улица 4. Нови пут - улица почиње између кп 911/16 и кп 897/3, пролази дуж целе кп 897/2, 5064/2,
5065/2, 1261/2, 1260/2, 1261/4, 1259/2, део 5066/4, 1156/3, 1157/3, 1158/3, 1161/2, 1162/2, 1163/2,
1169/3, 5068/5, 1198/3, 1198/5, 1191/3, 1190/3, 1189/3, 1188/3, 1188/4, 1184/5, 1183/2, 1180/2, 1179/2,
1178/2, 1176/2, 1174/2, део од 5079/2 и 1107/2 КО Ором и завршава се на граници са насељеним
местом Ором, у кп 5072/3 у КО Ором. (Део који би повезао Староторински пут (Мале Пијаце) и
Староторински пут (Ором) садржи следеће парцеле 5019/2, 5019/1, 5030 и део од 5210 КО Ором
(5029 КО Мале Пијаце) до дела између кп 4636/1 KO Мале Пијаце и кп 897/3 KO Ором, у
насељеном месту Ново Село,
107. улица 5. Нови пут - улица почиње од кп 4972/5, пролази делом дуж кп 5028 и кп 5027 и завршава
се код кп 4889 у КО Мале Пијаце, у насељеном месту Ново Село,
108. улица 6. Нови пут- улица почиње између кп 4749 и кп 4980, пролази дуж целе кп 5001 и завршва
се на граници са насељеним местом Мале Пијаце, између кп 4848 и кп 4849 у КО Мале Пијаце , у
насељеном месту Ново Село,
109. улица Јокаи Мора- улица почиње између кп 1218/1 и кп 1235, пролази дуж целе кп 1219 и кп 5082
и завршава се на граници са насељеним местом Ором, између кп 1617/3 и кп 1213 у КО Ором у
насељеном месту Ново Село. Исти назив добије и улица која почиње између кп 1240 и кп 1258,
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пролази делом дуж кп 5083 и кп 5081 и завршава се између кп 1215 и кп 1198/1 у КО Ором, у
насељеном месту Ново Село,
110. улица 7. Нови пут- улица почиње између кп 4651 и кп 4698, пролази дуж целе кп 4986 и завршава
се на граници са насељеним местом Мале Пијаце, између кп 4414 и кп 4821 у КО Мале Пијаце, у
насељеном месту Ново Село,
111. засеок Рејон 1. - засеок обухвата кп 1186 и кп 1185 у КО Ором, у насељеном месту Ново Село.
II
Општинска управа општине Кањижа дужна је да у складу са законом којим се уређује упис у катастар
непокретности, достваља ову Одлуку Служби за катастар непокретности у Кањижи.

III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина Општине Кањижа
Број: 02-402/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу чл. 6., 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11,
93/12, 99/13 - ускл. дин. изн., 125/14 - ускл. дин. изн., 95/15 - ускл. дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн.,
104/16 – др. Закон, 96/17 – ускл. дин. изн. и 89/2018 - ускл. дин. изн.), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/18), члана 25. став 1. тачка 2.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 47. тачка 3. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/12, 19/14, 19/15, 27/16
и 19/17) у делу ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ Тарифни број 3. мења се и гласи:
„Тарифни број 3.
Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина.
За држање моторних и друмских прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина плаћа се
такса у годишњем износу и то:
1. Врста N - теретна возила
1.730 дин.
- за камионе до 2 t носивости
- за камионе од 2 t до 5 t носивости
- за камионе од 5 t до 12 t носивости
- за камионе преко 12 t носивости
2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

2.300 дин.
4.020 дин.
5.740 дин.
570 дин.

3. Врста M – путничка возила - возила за превоз лица
- до 1.150 cm³
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³

570 дин.
1.140 дин.
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1.720 дин.
2.300 дин.
3.470 дин.
5.740 дин.

4. Врста L - мопед и мотоцикл
- мопед до 50 cm ³
- мотоцикл преко 50 cm ³ до 125 cm ³
- мотоцикл преко 125 cm ³ до 250 cm ³
- мотоцикл преко 250 cm ³ до 500 cm ³
- мотоцикл преко 500 cm ³ до 1.200 cm ³
- мотоцикл преко 1.200 cm ³

460 дин.
460 дин.
680 дин.
1.140 дин.
1.390 дин.
1.720 дин.

5. Врста М – возила за превоз путника
- за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50 дин

6. Врста О – прикључна возила (теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета)
- до 1 т носивости
- од 1 т до 5 т носивости
- од 5 т до 10 т носивости
- од 10 т до 12 т носивости
- носивости преко 12 т

460 дин.
800 дин.
1.090 дин.
1.500 дин.
2.300 дин.

7. Врста N - вучна возила (тегљачи)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1.720 дин.
2.300 дин.
2.900 дин.
3.470 дин.
4.610 дин.

8. Специјална возила (радна возила, специјална адаптирана возила за превоз
реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз
пчела)

1.140 дин.

НАПОМЕНЕ:
Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице власник, односно корисник возила које
према важећем пропису подлеже регистрацији код МУП-а.
Обвезници комуналне таксе који имају статус војних инвалида, цивилних инвалида рата и инвалиди рада са
60% или више процената телесног оштећења плаћају 10% од утврђене таксе у овом тарифном броју приликом
регистрације возила, ако им возило служи за њихов лични превоз.
Приликом регистрације друмских моторних возила која комунална предузећа користе искључиво у саобраћају
на градским улицама за обављање своје комуналне делатности (градске линије, градска чистоћа, водовод и
канализација, дистрибуција енергије, јавно осветљење и сл.), ватрогасних моторних возила професионалних
јединица и ватрогасних служби организованих по прописима о заштити пожара, санитетских возила и возила
Црвеног крста, плаћа се 15% од утврђене таксе у овом тарифном броју.
Имаоци друмског и моторног возила плаћају таксу из овог тарифног броја приликом подношења захтева за
регистрацију односно продужење важења регистрације возила у једнократном новчаном износу у корист буџета
општине Кањижа на уплатни рачун број: 840-714513843-04 са позивом на број: 97 - 38-214 или са позивом на
број: 97 - контролни број по ПИБ-у обвезника.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кањижа“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-404/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

2018. 12.27.
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу чл. 6. и 9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11,
93/12, 99/13 - ускл. дин. изн., 125/14 - ускл. дин. изн., 95/15 - ускл. дин. изн., 83/16, 91/16 - ускл. дин. изн.,
104/16 - др. Закон, 96/17 - ускл. дин. изн. и 89/2018 - ускл. дин. изн.), чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. Закон и 47/18), члана 25. став 1. тачка 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) и члана 47. тачка 3. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 27. децембра 2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/17) у делу
ТАРИФА ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ Тарифни број 3. мења се гласи:
„Тарифни број 3.
За захтеве из области урбанизма и грађевинарства, по сваком поднетом захтеву за:
1. информацију о локацији
500
2. локацијске услове
500
3. информацију о издатом акту
500
4. потврду пројекта парцелације и препарцелације
500
5. потврду нацрта посебних делова зграде
500“
Члан 2.
У Таксеној тарифи, у одељку X СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И
ГРАЂЕВИНАРСТВА, Тарифни број 23. мења се и гласи:
„Тарифни број 23.
1. Информација о локацији за намену парцеле
2.500
2. Локацијски услови за стамбене и стамбено-пословне објекте до 200m²
3.500
3. Локацијски услови за стамбене и стамбено-пословне објекте преко 200m²
4.500
4. Локацијски услови за помоћне и економске објекте до 200m²
2.000
5. Локацијски услови за помоћне и економске објекте преко 200m²
3.500
6. Локацијски услови за пословне и индустријске објекте до 300m²
5.000
7. Локацијски услови за пословне и индустријске објекте преко 300m²
7.000
8. локацијски услови за линијске инфраструктурне објекте и др. комунална
инфраструктура до 1000m
33.000
9. локацијски услови за линијске инфраструктурне објекте и др. комунална
iнфрaструктура од 1001-5000m
48.000
10. локацијски услови за линијске инфраструктурне објекте и др. комунална
инфраструктура преко 5000m износ из тачке 8. увећава се за 3.300 дин. на сваких 100m
11. локацијски услови за друге објекте (ЦС, РБС. МБТС, ТС, бунари и сл.)
5.000
12. потврда пројекта парцелације и препарцелације
1.500
13. потврда нацрта посебних делова зграде
1.000.
НАПОМЕНА:
За измену аката из овог тарифног броја плаћа се такса умањена за 50% од прописане висине таксе.“

Број: 18.

27.12.2018.
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-405/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

2018. 12.27.

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Постојећи број запослених у Општинској управи општине Кањижа, на дан 31.12.2018. године:
Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

1
10
5
/
5
/
18
2
/
1
/
1
7
/

Радни однос на одређено време

Број извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

/
2
4
/
/
/
2
/
/
/
1
1
/
II

Планирани број запослених за 2019. годину:
Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

18. szám

Број: 18.
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Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

2018. 12.27.

18. szám

1
10
11
3
14
/
13
/
/
1
/
1
6
2

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

Број извршилаца

/
2
2
/
/
/
2
1
/
/
1
2
/
Образложење

Одредбама члана 76. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017 - др. закон) прописано је да се кадровски план
састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на
неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, броја приправника чији се
пријем планира и броја запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету
изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у кабинету градоначелника, председника општине, односно
председника градске општине или због повећања обима посла. У члану 77. истог закона прописано је да се
нацрт кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета
аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима
обезбеђеним буџетом и да кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја скупштина града, општине,
односно градске општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, односно градске
општине. Радно место у општинској управи може да се попуни кад се испуне два услова, и то: ако је радно
место предвиђено правилником о организацији и систематизацији радних места и ако је попуњавање радног
места предвиђено кадровским планом за текућу годину. Према важећем акту о организацији Општинске управе
општине Кањижа управа је организована као јединствени орган, са 6 организационих јединица - одељења и
посебном организационом јединицом - кабинетом председника општине. Укупан број запослених у Општинској
управи општине Кањижа на дан 31.12.2018. години је 46 извршилаца у радном односу на неодређено време и 5
извршилаца у радном односу на одређено време. 2 извршиоца су ангажована по уговору о привременим и
повременим пословима на пословима озакоњења објеката уз сагласност Комисије Владе Републике Србије. Број
запослених у Општинској управи за 2019. годину планиран је сагласно важећим прописима и потребама како би
се обезбедило несметано извршење послова из надлежности општинске управе утврђених законом.

Број: 18.

27.12.2018.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 112-213/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 –
пречишћен текст), а у вези са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину, који је усвојила
Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална
депонија“ Суботица на ванредној седници одржаној 5. децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-396/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 –
пречишћен текст), а у вези са чланом 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА У 2018. ГОДИНИ
I
Даје се сагласност на Другу измену Посебног програма Друштва са ограниченом одговорношћу за
управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица за коришћење средстава из
буџета у 2018. години, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање
чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 5. децембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 18.

27.12.2018.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-397/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа”, бр. 8/2017 – пречишћен текст) и члана 17. Оснивачког акта привредног друштва POTISKI
VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 –
пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 27. децембра 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI
VIZMUVEK DOO, HORGOŠ за 2019. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ одржаној 30. новембра 2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-391/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 –
пречишћен текст) а у вези са чланом 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“,
бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 2017-2021. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
„КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА
I
Даје се сагласност на Измене Средњорочног плана пословне стратегије и развоја 2017-2021. Јавног
предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 30. новембра 2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 18.

27.12.2018.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-394/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др.
закон и 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 47. тачка 44. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа”, бр. 8/2017 – пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Кањижа”,
бр. 20/16 и 23/16) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 27. децембра 2018. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“
Кањижа за 2019. годину, усвојен на седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне делатности
„Комуналац“ Кањижа одржаној 30. новембра 2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-392/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), члана 7. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског
земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/15), члана 16. тачка 8. и члана 47. тачка 5. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) и Средњорочног програма уређивања
грађевинског земљишта општине Кањиже за период 2016-2020. године („Службени лист општине Кањижа“,
бр. 17/15) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2018. године, доноси
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. Стање извршења радова обухваћених Средњорочним програмом
Припремање земљишта
Део радова на припремању земљишта предвиђен je Средњорочним програмом уређивања грађевинског
земљишта општине Кањиже за период 2016-2020. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 17/2015), (у
даљем тексту: Средњорочни програм), а радови који се врше перманентно су активности прибављања
земљишта на разним локацијама.
Припремни радови:

Број: 18.

−
−

27.12.2018.
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у оквиру припремних радова треба израдити пројекат парцелације катастарске парцеле бр. 1820/1 к.о.
Кањижа
Асанациони радови:
перманентно се врши насипање терена у Кањижи на крају улице Фехер Ференца – део Блока 24
Наведене активности стварају основ за даље извршење планираних радова из Средњорочног програма.

Комунално опремање земљишта
Део предвиђених радова на опремању земљишта предвиђених Средњорочним програмом, а који се
врше перманентно су:
- одржавање система за одвод атмосферских вода на целој територији општине Кањижа
- одржавање јавне расвете
- редовно одржавање коловоза, саобраћајне сигнализације и опреме на путу као и одржавање
вертикалне сигнализације
- одржавање зелених површина, чишћење јавних површина
- одржавање дечијих игралишта на јавним површинама
- реконструкција водоводне мреже на разним локацијама
2. Критеријуми за избор радова из Средњорочног програма
- приоритет имају радови на одржавању постојећих инфраструктурних објеката
- остали радови у годишњем програму су предвиђени на основу предлога органа општине или месних
заједница
- радови за које су спроведени поступци јавних набавки током 2018. године и склопљени уговори за
извођење радова настављају се у 2019. години
- приликом састављања годишњег програма уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за
2019. годину узет је у обзир очекивани прилив средстава за те намене, а у току године исти се прилагођава
стварним финансијским могућностима.
3. Врсте и последице евентуалних измена средњорочног програма које се предвиђају:
У годишњем Програму уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за 2019. годину не
предвиђају се измене у односу на Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа.
4. 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.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење
површина јавне намене.
Припремање земљишта
У предвиђеном годишњем периоду потребно је прибављање земљишта на разним локацијама. Оно што
је извесно приликом израде Програма, потребно је прибављање земљишта:
Ред.
бр.

Кат. општина

Број парцеле

Површина (м2)

Локација

1.

Ором

713/2

618 m2

ул. Фехер Ференца

2.

Ором

712/2

197 m2

ул. Фехер Ференца

3.

Ором

711/4

49 m2

ул. Фехер Ференца

4.

Ором

708/2

205 m2

ул. Фехер Ференца

5.

Ором

689/2

167 m2

ул. Фехер Ференца
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6.

Ором

520/2

460 m2

ул. Фехер Ференца

7.

Ором

517

373 m2

ул. Фехер Ференца

8.

Ором

09/2

359 m2

ул. Фехер Ференца

9.

Ором

508/2

488 m2

ул. Фехер Ференца

10.

Ором

507/4

288 m2

ул. Фехер Ференца

11.

Ором

507/3

195 m2

ул. Фехер Ференца

12.

Ором

506/2

154 m2

ул. Фехер Ференца

13.

Ором

505/2

414 m2

ул. Фехер Ференца

14.

Ором

504/2

590 m2

ул. Фехер Ференца

15.

Ором

500/2

1272 m

ул. Фехер Ференца

16.

Ором

142/5

1277 m2

ул. Кодај Золтана

17.

Ором

129/35

1833 m2

ул. Кодај Золтана

18.

Ором

124/2

344 m2

ул. Николе Тесле

19.

Ором

142/3

1282 m2

ул. Николе Тесле

20.

Ором

124/4

349 m2

ул. Николе Тесле

21.

Ором

123/7

638 m2

ул. Мора Ференца

22.

Ором

363/3

1723 m2

ул. Мора Ференца

23.

Ором

361/2

741 m2

ул. Мора Ференца

24.

Ором

359/4

683 m2

ул. Мора Ференца

25.

Ором

359/8

206 m2

ул. Мора Ференца

26.

Ором

359/9

206 m2

ул. Мора Ференца

27.

Ором

359/10

212 m2

ул. Мора Ференца

28.

Ором

353/3

414 m2

ул. Мора Ференца

29.

Ором

345/4

1125 m2

ул. Мора Ференца

30.

Ором

345/3

229 m2

ул. Мора Ференца

31.

Ором

371/2

1802 m2

ул. Сарваш Габора

32.

Ором

371/7

900 m2

ул. Сарваш Габора

33.

Ором

363/5

1717 m2

ул. Сарваш Габора

34.

Ором

361/4

775 m2

ул. Сарваш Габора

35.

Ором

360/2

425 m2

ул. Сарваш Габора

36.

Ором

359/2

487 m2

ул. Сарваш Габора

37.

Ором

358/2

380 m2

ул. Сарваш Габора

38.

Ором

353/5

418 m2

ул. Сарваш Габора

18. szám
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39.

Ором

351/2

1341 m2

ул. Сарваш Габора

40.

Ором

343/6

413 m2

ул. Сарваш Габора

41.

Ором

371/12

156 m2

ул. Иве Андрића

42.

Ором

371/6

1026 m2

ул. Иве Андрића

43.

Ором

371/8

5425 m2

ул. Иве Андрића

44.

Ором

371/14

697 m2

ул. Иве Андрића

45.

Ором

363/7

1713 m2

ул. Иве Андрића

46.

Ором

361/6

790 m2

ул. Иве Андрића

47.

Ором

360/6

722 m2

ул. Иве Андрића

48.

Ором

360/3

564 m2

ул. Иве Андрића

49.

Ором

353/7

427 m2

ул. Иве Андрића

50.

Ором

352/2

1392 m2

ул. Иве Андрића

51.

Ором

158/2

64 m2

ул. Барток Беле

52.

Трешњевац

3799/36

8589 m2

некатегорисани пут

53.

Кањижа

5263/1

4772 m2

Будућа траса канала К-IX-0

54.

Кањижа

5263/2

1842 m2

Будућа траса канала К-IX-0

18. szám

Планска документација

-

Предвиђена планска документација за израду је:
израда пројеката зоне санитарне заштите изворишта. Оквирна процена потребних средстава за израду
планске документације: 4.000.000,00 РСД
измена Просторног плана општине Кањижа. Оквирна процена потребних средстава за израду планске
документације: 2.000.000,00 РСД
измена Плана генералне регулације насеља Кањижа. Оквирна процена потребних средстава за израду
планске документације: 2.000.000,00 РСД

Израда геодетско-топографских подлога
На почетку припреме сваке инвестиције потребно је обезбедити геодетско топографске подлоге.
Оквирна процена потребних средстава за обезбеђење геодетско-топографских подлога: 500.000,00 РСД.
Асанациони радови
Предвиђени асанациони радови су:
−
−
−

перманетно вршење насипања терена (депресије) у Кањижи на крају улице Фехер Ференца (до
постизања потребне надморске висине) - процењена вредност радова: 200.000,00 РСД
одржавање локација за одлагање инертног отпада - процењена вредност радова: 600.000,00 РСД
насипање и равнање дела терена у зони чисте индустрије у Хоргошу - процењена вредност радова:
23.000.000,00 РСД

Комунално опремање земљишта
А/ Систем водоснабдевања

Број: 18.
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Опис инвестиције

1.

Реконструкција водоводне
разним локацијама

2.

Реконструкција кућних прикључака

3.000.000,00

3.

Изградња јавне водоводне мреже на
територији Општине Кањижа која служи
као повезни цевовод за спајање водоводне
мреже насеља Мала Пијаца на територији
општине Кањижа и насеља Носа са
територије града Суботица и црпне
станице за повећање притиска
Бушење новог бунара на изворишту у
Адорјану

8.000.000,00

4.

мреже

на

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
30.000.000,00

23.000.000.00

5.

Бушење новог бунара на изворишту у
Велебиту

16.000.000.00

6.

Изградња водовода
индустрије у Хоргошу

чисте

6.500.000,00

УКУПНО (од 1-6.):
Трошкови израде пројектно техничке
документације, вршење стручног надзора
и остали пратећи трошкови

86.500.000,00
4.000.000,00

УКУПНО (од 1-6 +7.):
Средњорочним програмом предвиђен
износ:
Проценат реализације у односу на
Средњорочни програм

90.500.000,00
200.000.000,0
0

7.

у

зони

2018. 12.27.

Разврставање
према начину
коришћења услуга
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

18. szám

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже
секундарна
мрежа
ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже

45,2%

Систем канализације
Б/ Фекална канализација
Ред.б
р.

Опис инвестиције

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
4.000.000,00

1.

Фазна изградња насељске канализационе
мреже на разним локацијама на
територији општине Кањижа

2.

Реконструкција и доградња постројења
за пречишћавање отпадних вода у
Кањижи
Изградња фекалне канализације у зони
чисте индустрије у Хоргошу

261.000.000,00

УКУПНО (од 1-3.):
Трошкови вршења стручног надзора и
остали пратећи трошкови

278.000.000,00
5.000.000,00

УКУПНО: (од 1-3.+4)

284.000.000,00

3.

4.

13.000.000,00

Разврставање
према начину
коришћења услуга
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
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200.000.000,00
142,0%

Ц/ Одвод атмосферских вода
Предвиђени радови на одржавању и изградњи система за одвод атмосферских вода
Ред.б
р.
1.

2.

3.

Опис инвестиције
Одржавање
система
за
одвод
атмосферских вода на целој територији
општине Кањижа
Изградња атмосферске канализације и
канала у зони чисте индустрије у
Хоргошу
УКУПНО (од 1-2.):
Трошкови вршења стручног надзора и
остали пратећи трошкови
УКУПНО (од1-2.+3):
Средњорочним програмом предвиђен
износ:
Проценат реализације у односу на
Средњорочни програм

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
7.000.000,00
24.000.000,00

Разврставање
према начину
коришћења услуга
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже

31.000.000,00
700.000,00
31.700.000,00
159.000.000,00

19,9 %

Д/ Електро-енергетска мрежа
Ред.б
р.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Опис инвестиције

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)

Осветљење раскрснице општинских
путева ОП-5 и ОП-4 са држ. путем 2
А реда броја 102

500.000,00

Одржавање јавне расвете
Изградња стубне трафо станице код
пречистача
отпадних
вода
у
Кањижи
Развој јавне расвете на разним
локацијама
Изграња трафо станице са напојним
водом у зони чисте индустрије у
Хоргошу
Изградња јавне расвете у зони чисте
индустрије у Хоргошу

4.000.000,00
6.500.000,00

1.000.000,00
12.000.000,00

9.000.000,00

УКУПНО (од 1-6.):
Трошкови вршења стручног надзора
и остали пратећи трошкови

33.000.000,00
1.000.000,00

УКУПНО (од 1-6.+7):
Средњорочним
предвиђен износ:

34.000.000,00
57.000.000,00

програмом

обј. заједничке
комуналне потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне потрошње
обј. заједничке
комуналне потрошње

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне потрошње
обј. заједничке
комуналне потрошње

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне потрошње

ранг примарне
мреже

Разврставање према
начину коришћења
услуга у:
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59,6 %

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Опште карактеристике саобраћајног положаја општине
Гео-саобраћајни 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.
Е/ Програмом предвиђени радови (изградња, доградња, рехабилитација, редовно одржавање путне
мреже) су:
Ред.б
р.

Опис инвестиције

Укупна финанс.
средства за
реализацију

1.

Изградња асфалтног коловоза у улици
Подрума у Хоргошу

2.000.000,00

2.

Изградња асфалтног коловоза у ул. Свети
Сава и Вука Караџића у Хоргошу

5.000.000,00

3.

Изградња асфалтног коловоза у делу улице
Свети Стефан у Хоргошу

9.000.000,00

4.

Изградња асфалтног коловоза у улици
Гробљанска у Хоргошу

5.000.000,00

5.

Рехабилитација и доградња коловоза у
улици Вирагова у Хоргошу

4.500.000,00

6.

Завршетак
изградње
1.
Фазе
бициклистичке стазе на Kањишком путу у
Хоргошу
Рехабилитација и доградња коловоза у
делу улице Суботичка и изградња
асфалтног коловоза у делу улице
Суботичка у насељу Мале Пијаце
Изградња асфалтног коловоза у улицама
Дожа Ђерђа и Петефи Шандора у Малом
Песку
Изградња асфалтног коловоза у улици
Јожефа Атиле у Мартоношу

10.000.000,00

Рехабилитација и доградња коловоза у
улици поред гробља у Мартоношу

5.500.000,00

7.

8.

9.

10.

11.000.000,00

16.000.000,00

6.000.000,00

Разврставање
према начину
коришћења
услуга у:
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
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11.

Рехабилитација општинског пута ОП-3 од
центра у Мартоношу-фазна изградња

10.000.000,00

12.

Рехабилитација и доградња коловоза у
улици Сибињанин Јанка са решавањем
одвода
атмосферских
вода
и
рехабилитација коловоза у делу улице
Кошут Лајоша у Кањижи
Рехабилитација асфалтног коловоза у
улици
Бањски венац у Кањижи са
решавањем одвода атмосферских вода

25.000.000,00

14.

Рехабилитација асфалтног
улици Личка у Кањижи

2018. 12.27.

18. szám

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

8.000.000.00

обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

у

26.500.000.00

ранг примарне
мреже

15.

Изградња асфалтног коловоза у улици
Барток Беле у Орому

5.500.000,00

16.

Изградња асфалтног коловоза у ул. Нађ
Косте (део улице), Курије и Граничарска у
Трешњевцу

10.500.000,00

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

17.

Изградња асфалтног коловоза у делу улице
Топчидерска у Трешњевцу

11.000.000,00

ранг примарне
мреже

18.

Изградња асфалтног коловоза у улици
Виноградска
у
Трешњевцу
-фазна
изградња
Изградња асфалтног коловоза у
ул.
Мајсторска у Тотовом Селу - фазна
изградња
Изградња асфалтног коловоза у делу улице
Задња у Велебиту

2.100.000.00

21.

Изградња асфалтног коловоза у делу улице
Новковић Стевана у Велебиту

5.000.000,00

22.

Изградња асфалтног коловоза у делу улице
Басарић Милана у Велебиту

3.800.000,00

23.

Изградња асфалтног коловоза у улици
Пашњак у Велебиту

2.100.000,00

24.

Изградња асфалтног коловоза у улицама
Младена Стојановића и Ђуре Пуцара у
Зимонићу
Реконструкција
и проширење
дела
општинског пута ОП-4 (Прикључни пут за
Адорјан)
Рехабилитација дела општинског пута ОП6 (деоница Тотово Село-Долине)

13.200.000,00

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

13.

19.

20.

25.

26.

коловоза

2.700.000,00

3.800.000,00

65.500.000,00

78.000.000,00

ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
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Почетак изградње 1. Фазе обилазнице око
Кањиже од км 0+000,00 до км 5+082,65, и
то:
-изградња јавне расвете за прикључна
места обилазнице
-изградња напојног вода јавне расвете
прикључних места обилазнице
-заштита електро инсталација (израда
пројектне-техн. докум. и извођење расова)
-заштита ТК инсталација код прикључних
места обилазнице
-заштита гасовода код прикључних места
обилазнице
Израда пројеката бициклистичких стаза на
територији општине Кањижа

34.000.000,00

Редовно одрж. коловоза,
одрж. земљаних путева
одрж. банкина и земљишног појаса,
машинско кошење траве и корова, редовно
одрж. саоб. сигнализације и опреме на
путу, одрж. вертикалне сигнализације,
обнављање
хоризонталне
саоб.
сигнализације,
одрж. опреме на путу,
одрж. путева у зимском периоду,
одрж. путних прелаза преко железничких
пруга
одрж. система за одводњавање пута

45.000.000,00

29.

одржавање атарских путева

14.000.000,00

30.

изградња и поправка тротоара на разним
локацијама

4.000.000,00

УКУПНО (од 1-30.):
Трошкови израде пројектно техничке
документације
Трошкови вршења стручног надзора и
остали пратећи трошкови

444.200.000,00

27.

28.

31.
32.

УКУПНО (од 1-30+31. и 32.):
Средњорочним програмом предвиђен
износ:
Проценат реализације у односу на
Средњорочни Програм

2018. 12.27.

500.000,00

18. szám

обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже

4.000.000,00
10.000.000,00
454.200.000,00
1.588.000.000,00

28,6%

Ф/ Уређење слободних површина
Ред.
бр.

Опис инвестиције

Процењена
вредност
инвестиције (РСД)

1.

одржавање зелених површина,
чишћење јавних површина

12.000.000,00

2.

одржавање дечијих игралишта на
јавним површинама

600.000,00

Разврставање
према начину
коришћења услуга
у
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже
ранг секундарне
мреже
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3

одржавање мобилијара на јавним
површинама

1.000.000,00

4

Одржавање
Кањижи

у

7.500.000,00

5.

УКУПНО (од 1-4.):
Трошкови
вршења стручног
надзора и остали пратећи трошкови

21.100.000,00
500.000,00

УКУПНО (од 1-4.+5.):
Средњорочним
програмом
предвиђен износ:
Проценат реализације у односу на
Средњорочни програм

21.600.000,00
57.500.000,00

Народног

парка

2018. 12.27.

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

18. szám

ранг секундарне
мреже
ранг секундарне
мреже

37,6%

Г/ Телекомуникациона мрежа

Опис инвестиције

Процењена
вредност
инвестиције (РСД)

1.

изграња телекомуникационе мреже
у зони чисте индустрије у Хоргошу

2.000.000,00

2.

УКУПНО (1.):
трошкови
вршења стручног
надзора и остали пратећи трошкови

2.000.000,00
100.000,00

УКУПНО (1.+2.):
Средњорочним
програмом
предвиђен износ:
проценат реализације у односу на
Средњорочни програм

2.100.000,00
4.200.000,00

Ред.б
р.

Разврставање
према начину
коришћења услуга
у:
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

Разврставање
према начину
коришћења услуга
у:
обј.заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

50,0%

Х/ Гасоводи
Ред.б
р.

Опис инвестиције
у

зони

чисте

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
10.000.000,00

1.

изграња гасне мреже
индустрије у Хоргошу

2.

УКУПНО (1.):
трошкови вршења стручног надзора и
остали пратећи трошкови

10.000.000,00
250.000,00

УКУПНО (1.+2.):
Средњорочним програмом предвиђен
износ:
проценат реализације у односу на
Средњорочни програм

10.250.000,00
11.000.000,00
93,2%

Рекапитулација комуналног опремања земљишта
Ред.

Опис инвестиције

Процењена вредност

Број: 18.

бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Систем водоснабдевања
Фекална канализација
Предвиђени радови на одржавању и изградњи система за
одвод атмосферских вода
Електро-енергетска мрежа
Саобраћајне површине
Уређење слободних површина
Телекомуникациона мрежа
Гасоводи
УКУПНО (од 1-8.):
Средњорочним програмом предвиђен износ:
Проценат реализације у односу на Средњорочни програм

2018. 12.27.

18. szám

инвестиције (РСД)
90.500.000,00
284.000.000,00
31.700.000,00
34.000.000,00
454.200.000,00
21.600.000,00
2.100.000,00
10.250.000,00
928.350.000,00
2.276.700.000,00
40,77%

Програм садржи приказ радова који се односе и 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;
- значајније комуналне објекте (магистралне саобраћајнице, постројења за пречишћавање воде и сл.);
- специфичне објекте комуналне опреме (гробља, паркови, јавна купалишта, јавни ВЦ, депоније смећа и
сл.);
Предметни планови су обухваћени у планским документима наведеним у тачки 1.2.1 Средњорочног
програма, а избор радова је извршен на основу стварних потреба (одржавања) и предлога Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац” Кањижа - Сектор за опште, финансијске и грађевинске послове, месних
заједница и органа општине.
5. Претпостављени услови и извори финансирања радова
Предвиђени радови финасирају се из буџета општине Кањижа. Обим радова треба прилагодити
могућностима финансирања.
6. 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
− средстава 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.
7. Мере за спровођење програма
Основни носилац организације извршења Програма је Јавно предузеће за комуналне услуге
„Комуналац“ 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 организациона јединица општинске управе надлежна за послове буџета и по потреби
обавештава Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа о битним променама у остваривању
наменских прихода од утицаја на обим, структуру и вредност Програмом предвиђених радова. У случају
сазнања о измењеном обиму, структури и вредности предвиђених радова овим Програмом, Јавно предузеће за
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комуналне услуге „Комуналац” Кањижа - о томе обавештава организациону јединицу општинске управе
надлежну за послове буџета. На почетку сваке календарске године Јавно предузеће има обавезу израде
Извештаја о реализацији Програма за претходну годину, који доставља оснивачу.
8. Измене и допуне Програма
Измене и допуне Програма врше се на предлог Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац”
Кањижа, месних заједница, органа општине и заинтересованих инвеститорa.
9. Завршна одредба
Годишњи програм уређења грађевинског земљишта општине Кањижа за 2019. годину објављује се у
„Службеном листу општине Кањижа“ и на званичној интернет страници општине Кањижа.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-395/2018-I/Б
Дана: 27.12.2018. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14, 145/14 и 83/18), члана 41. Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем
у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист Општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 25/2016) и предлога Комисије за
грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на 96. седници,
донело је
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа за 2019. годину (у даљем
тексту: Програм) садржи табеларни приказ локација са бројевима катастарских парцела, за које се на основу
планске документације и условима садржаним у закону, пратећим подзаконским актима и о поступку, условима
и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист Општине
Кањижа“, бр. 19/2015 и 25/2016) може вршити отуђење из јавне својине општине Кањижа.
II
Грађевинско земљиште се може отуђити из јавне својине на локацијама утврђеним овим Програмом и
то:
Бр.

1.

Кат.
општина

Ором

Број
парцеле

713/2

Површин
а (м2)

618 m2

Локација

Подаци о локацији за катастарске парцеле

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Број: 18.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СТРАНА 555. OLDAL

27.12.2018.

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

712/2

711/4

708/2

689/2

520/2

517

197 m2

49 m2

205 m2

167 m2

460 m2

373 m2

2018. 12.27.
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Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз
Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),

Број: 18.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

27.12.2018.

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

09/2

508/2

507/4

507/3

506/2

505/2

504/2

СТРАНА 556. OLDAL

359 m2

488 m2

288 m2

195 m2

154 m2

Фехер
Ференца

2018. 12.27.
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Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

414 m2

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

590 m2

Фехер
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница

Број: 18.

27.12.2018.
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планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз

15.

16.

17.

18.

19.

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

500/2

142/5

129/35

124/2

142/3

1272 m

1277 m2

1833 m2

344 m2

1282 m2

Фехер
Ференца

Кодај
Золтана

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура, асфалтни коловоз
Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Кодај
Золтана

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктурe

Николе
Тесле

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Николе
Тесле

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура

20.

Ором

124/4

349 m2

Николе
Тесле

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Постојећа
инфраструктура:
електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура

21.

Ором

123/7

638 m2

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором

Број: 18.

27.12.2018.
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Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Постојећа
инфраструктура:
електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

363/3

361/2

359/4

359/8

359/9

359/10

353/3

1723 m2

741 m2

683 m2

206 m2

206 m2

212 m2

414 m2

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Мора
Ференца

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Број: 18.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

27.12.2018.

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

345/4

345/3

371/2

371/7

363/5

361/4

360/2

359/2

СТРАНА 559. OLDAL

1125 m2

229 m2

1802 m2

900 m2

1717 m2

775 m2

425 m2

487 m2

Мора
Ференца

Мора
Ференца

2018. 12.27.

18. szám

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре
Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: зона породичне градње
Најмања дозвољена површина парцеле:
400 m2 за непољ. домаћинство (слоб.стој.)
степен заузетости: 40%
Дозвољена спратност: П+1+Пк

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај

Број: 18.
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Нема изграђене инфраструктуре

37.

38.

39.

40.

41.

Ором

Ором

Ором

Ором

Ором

358/2

353/5

351/2

343/6

371/12

380 m2

418 m2

1341 m2

413 m2

156 m2

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Сарваш
Габора

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

42.

Ором

371/6

1026 m2

Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена:
делом
сабирна
насељскка
саобраћајница, делом зона породичне градње
потребно
је
извршити
препарцелацију
предметне парцеле ради издвајања површине
јавне намене планирана ширина коловоза 6,0 m
(изузетно 5,0 m) за двосмерни саобраћај
Намена: зона породичне градње
Најмања дозвољена површина парцеле:
400 m2 за непољ. домаћинство (слоб.стој.)
степен заузетости: 40%
Дозвољена спратност: П+1+Пк
Постојећа инфраструктура: електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура

43.

Ором

371/8

5425 m2

Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором

Број: 18.

27.12.2018.
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44.

Ором

371/14

697 m2

Иво
Андрића

45.

Ором

363/7

1713 m2

Иво
Андрића

46.

47.

48.

49.

Ором

Ором

Ором

Ором

361/6

360/6

360/3

353/7

790 m2

722 m2

564 m2

427 m2

2018. 12.27.
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Намена делом приступна, а делом сабирна
насељска саобраћајницама
За сабирну насељску саобраћајницу планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
За приступни насељску саобраћајницу планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Постојећа инфраструктура: у делу приступне
насељске саобраћајнице нема изграђене
инфраструктуре,
а
у
делу
сабирне
саобраћајнице је изграђена електронска
инфраструктура, водовод, електроенергетска
инфраструктура,
Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре
Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Број: 18.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

СТРАНА 562. OLDAL
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Ором

Ором

Трешњевац

Кањижа

Кањижа

Кањижа

352/2

158/2

3799/36

5140/2

1811/36

1811/37

1392 m2

64 m2

8589 m2

5000 m2

2018. 12.27.
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Иво
Андрића

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: сабирна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 6,0 m (изузетно 5,0
m) за двосмерни саобраћај
Нема изграђене инфраструктуре

Барток Беле

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар грађевинског подручја насеља Ором
Намена: приступна насељска саобраћајница
планирана ширина коловоза 5,0 (3,0) m или
(2,75) m за једносмерни саобраћај
Постојећа
инфраструктура:
водовод,
електроенергетска инфраструктура, земљани
пут

некатегорис
ани пут

Просторни план општине Кањижа („Сл. л.
општине Кањижа бр.“ 19/2012),
Унутар ванграђевинско подручје насеља
Трешњевац
Намена: Некатегорисани пут
Инфраструктура: постојећи оптички кабел,
20кВ далековод

Индустријс
ка зона
Кањижа

План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена:
планирани приступни пут ( за
изградњу саобраћајне и др. комуналне
инфраструктуре).
Нема изграђене инфраструктуре

626

Улица
Фехер
Ференца
Кањижа

597

Улица
Фехер
Ференца
Кањижа

56.

Кањижа

1811/46

4225

Улица
Фехер
Ференца
Кањижа

57.

Кањижа

1811/47

1273

На углу
улица
Хајдук

План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: породично становање са пословањем
Инфраструктура: земљани пут, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација, електрични вод
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: породично становање са пословањем
Инфраструктура: земљани пут, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација, електрични вод
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: породично становање са пословањем
Инфраструктура: земљани пут, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација, електрични вод
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју

Број: 18.
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Станка и
Светозара
Милетића
Кањижа

58.

59.

60.

Кањижа

1811/39

Кањижа

Новоформ
ирана
парце од
делова
парцела:
1820/1,
5139/1 и
5141/1

Кањижа

5842

Улица
Хајдук
Станка
Кањижа

~ 4749

Између
улице фехер
Ференца и
будуће
улице Мале
Пруге
Кањижа

809/32

106

Улица
Пролећна
Кањижа

Улица Гал
Ласлоа
Кањижа

61.

Кањижа

827/2

79-од тога
за
отуђеље: 4
м2 испод
објекта

62.

Кањижа

809/27

39

Улица
Летња
Кањижа

63.

Кањижа

1935

92

Улица
Дубровачка
Кањижа

2018. 12.27.
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насеља Кањижа
Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: земљани пут, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: земљани пут, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: земљани пут, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: породично становање са пословањем
Инфраструктура: асфалтни коловоз, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација,
електрични вод, гасовод,
телефон, кабловска телевизија
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: породично становање са пословањем
Инфраструктура: асфалтни коловоз, водовод,
атмосферска канализација, фекална
канализација, електрични вод, гасовод,
телефон, кабловска телевизија
Инфраструктура на парцели: атмосферска
канализација
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: породично становање са пословањем
Инфраструктура: асфалтни коловоз, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација,
електрични вод, гасовод,
телефон, кабловска телевизија
План генералне регулације насеља Кањижа
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 6/2013).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: породично становање са пословањем
Инфраструктура: туцанички коловоз, водовод,
атмосферска
канализација,
фекална
канализација,
електрични вод, гасовод,
телефон, кабловска телевизија

Број: 18.
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64.

Хоргош

2649/11

105979

Васиљево
Хоргош

65.

Хоргош

2649/13

24080

Васиљево
Хоргош

66.

Хоргош

2648

52391

Васиљево
Хоргош

67.

Хоргош

968

421

Кањишки
пут
Хоргош

68.

Кањижа

4772

5263/1

Хоргошки
пут
Кањижа

69.

Кањижа

1842

5263/2

Хоргошки
пут
Кањижа

2018. 12.27.
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План детаљне регулације за зону чисте
индустрије у Хоргошу(„Сл. лист општине
Кањижа“бр. 8/2009).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Хоргош
Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: асфалтни коловоз, делом водовод, атмосферска канализација, фекална
канализација
План детаљне регулације за зону чисте
индустрије у Хоргошу(„Сл. лист општине
Кањижа“бр. 8/2009).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Хоргош
Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: асфалтни коловоз, делом водовод, атмосферска канализација, фекална
канализација
План детаљне регулације за зону чисте
индустрије у Хоргошу(„Сл. лист општине
Кањижа“бр. 8/2009).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Хоргош
Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: асфалтни коловоз, делом водовод, атмосферска канализација, фекална
канализација
План генералне регулације насеља Хоргош
(„Сл. лист општине Кањижа“ бр. 8/2011 и
12/2011).
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Хоргош
Намена: централни садржаји Инфраструктура:
асфалтни коловоз, водовод, атмосферска
канализација,
фекална
канализација,
електрични вод, гасовод, телефон, кабловска
телевизија
План детаљне регулације дела Блока 24-радна
зона у насељу Кањижа
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: планирани канал
Инфраструктура:
асфалтни
коловоз,
жељезничка пруга, водовод, атмосферска
канализација, електрични вод, гасовод, телефон
План детаљне регулације дела Блока 24-радна
зона у насељу Кањижа
Парцела се налази у грађевинском подручју
насеља Кањижа
Намена: планирани канал
Инфраструктура:
асфалтни
коловоз,
жељезничка пруга, водовод, атмосферска
канализација, електрични вод, гасовод, телефон

III
Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 18.

СТРАНА 565. OLDAL

27.12.2018.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-389/2018-I/Ц
Дана: 19.12.2018. године
Кањижа

2018. 12.27.

18. szám

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

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, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др.
закон и 87/20) и члана 74. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 - пречишћен
текст) Општинско веће општине Кањижа, на 96. седници, донело је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
I.
РАЗРЕШАВА СЕ члан Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине
Кањижа Милан Којић.
II.
За члана Kомисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа ИМЕНУЈЕ
СЕ Слободан Штрбац из Чоке, ул. Спортска 18.
III.
Мандат новоименованог члана Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине
Кањижа траје до истека мандата Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине
Кањижа именоване решењем Општинског већа општине Кањижа бр. 02-419/2016-I/Ц од 6. октобра 2016.
године.
IV.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и на интернет презентацији општине
Кањижа.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 344-141/2018-I/Ц
Дана: 19.12.2018. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
6/2014) председник општине доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
I
У 2018/2019. години студентске стипендије ДОДЕЉУЈУ СЕ:
1.

Барјактаровић Немања

2.

Бехаровић Ервин

3.

Карачоњи Николета

Број: 18.

СТРАНА 566. OLDAL

27.12.2018.

4.

Николић Ања

5.

Вереш Нора

6.

Шарњаи Дороћа

7.

Месарош Агнеш

8.

Нађабоњи Оршоља

9.

Адамов Зоран

10.

Плетикосић Арпад

11.

Петровић Кристина

2018. 12.27.

18. szám

II
Исплата стипендије врши се месечно уплатом на текући рачун корисника стипендије у износу
утврђеном Одлуком председника општине бр. 67-319/2018-I/А од 15.12.2018. године за временски период од
девет месеци, од 1. октобра до 30. јуна академске године.
Исплата стипендије за окотбар и новембар текуће године биће извршена најкасније до 15. децембра
2018. године.
III
Исплата стипендије студентима из тачке I ове oдлуке врши се на терет буџета општине Кањижа са
раздела 4, главе 1, програмске класификације 0901-0006, функције 040, позиције 401, економске класификације
472.
За реализацију претходног става ове тачке надлежан је Одeљење за финансије и буџет.
IV
Давалац и корисник стипендије закључују уговор о стипендирању, којим ближе уређују међусобна
права и обавезе.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 67-319/2018-I/А
Дана: 15.12.2018. године
Кањижа

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 2. став 3. Одлуке о стипендирању студената општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“,
бр. 6/2014) председник општине донео је
ОДЛУКУ
О БРОЈУ И ВИСИНИ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
I
У 2018/2019. години на терет средстава буџета општине Кањижа врши се исплата 11 стипендија
студентима са територије општине Кањижа.
II
Месечни износ стипендије студентима у 2018/2019. години УТВРЂУЈЕ СЕ у висини од 9.293,00
(деветхиљададвестодеведесеттри) динара.

Број: 18.

27.12.2018.

СТРАНА 567. OLDAL

2018. 12.27.

III
Организациона јединица општинске управе надлежна за послове образовања доставља
стипендирању студената организационој јединици општинске управе надлежној за послове
најкасније до 15. децембра 2018. године.
Исплату стипендија врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове
на основу уговора о стипендирању, месечно, уплатом на текући рачун корисника стипендије за
период од девет месеци, од 1. октобра до 30. јуна академске године.

18. szám

уговоре о
финансија
финансија,
временски

IV
Ову одлуку доставити организационим јединицама општинске управе надлежним за послове финансија
и образовања.
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине Кањижа
Број: 67-318/2018-I/А
Дана: 15.12.2018. године
Кањижа

Председник општине
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) и
члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017 и 4/2018)
председник општине Кањижа донео је
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105,
економске класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу
од 48.128,50 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за
одборнике Скупштине општине Кањижа.
2.
Средства за месец октoбар 2018. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју
гласова који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим
политичким субјектима:
Бр.
гласова
које је
Коефи
Месечни
Назив изборне листе
Проценат
Ред.
добила
цијент
износ
бр.
изб.
листа
1
2
3
4
5 (3*4)
6
7
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
1.
1.729
1,0
1.729
16,91%
8.138,53
ПОБЕЂУЈЕ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА
2.
3.969
1,0
3.969
38,82%
18.683,48
– ИШТВАН ПАСТОР
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА
3.
1.989
1,0
1.989
19,46%
9.365,81
ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
4.
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД
1.941
1,0
1.941
18,99%
9.139,60

Број: 18.

5.

27.12.2018.

СТРАНА 568. OLDAL

ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА
ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
Укупно:

397
10.025

1,5

2018. 12.27.

595,5
10.223,5

5,82%
100,00%

18. szám

2.801,08
48.128,50

4.
Одељење за финансије и буџет 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
Број: 400-375/2018-I/А
Дана: 08.11.2018. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 и 123/2014) и
члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2018. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2017, 4/2018 и
15/2018) председник општине Кањижа донео је
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА
1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105,
економске класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу
од 37.451,75 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за
одборнике Скупштине општине Кањижа.
2.
Средства за месец новeмбар 2018. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју
гласова који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава.
3.
Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим
политичким субјектима:
Бр.
гласова
које је
Коефи
Месечни
Назив изборне листе
Проценат
Ред.
добила
цијент
износ
бр.
изб.
листа
1
2
3
4
5 (3*4)
6
7
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
1.
1.729
1,0
1.729
16,91%
6.333,09
ПОБЕЂУЈЕ
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА –
2.
3.969
1,0
3.969
38,82%
14.538,77
ИШТВАН ПАСТОР
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА
3.
1.989
1,0
1.989
19,46%
7.288,11
ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ
4.
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД
1.941
1,0
1.941
18,99%
7.112,09

Број: 18.

5.

27.12.2018.

СТРАНА 569. OLDAL

ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА
ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
Укупно:

397
10.025

1,5

2018. 12.27.

595,5
10.223,5

5,82%
100,00%

18. szám

2.179,69
37.451,75

4.
Одељење за финансије и буџет 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
Број: 400-438/2018-I/А
Дана: 13.12.2018. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Роберт Фејстамер с.р.
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