Број: 19.

27.12.2019.

СТРАНА 641. OLDAL

2019. 12.27.

19. szám

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. бр.
129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) и члана 56. став 1. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 4/2019 и 19/2019), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 27. децембра
2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о образовању Општинске изборне комисије општине Кањижа (у даљем тексту: Одлука),
уређује се делокруг, састав, избор чланова и начин рада Општинске изборне комисије општине Кањижа (у
даљем тексту: Изборна комисија).
Изборна комисија је самостални и независни орган за спровођење избора, који ради на основу закона и
прописа донетих на основу закона и за свој рад одговара Скупштини општине Кањижа.
Члан 2.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити само грађани који имају изборно право, као и
пребивалиште на територији општине Кањижа.
Члановима Изборне комисије и њиховим заменицима престаје функција у овом органу кад прихвате
кандидатуру за одборника.
II САСТАВ И ИМЕНОВАЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 3.
Изборна комисија ради у сталном саставу (именовани чланови) и у проширеном саставу (опуномоћени
чланови).
Изборна комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора.
Ниједна политичка странка или страначка коалиција не може имати више од половине чланова у
сталном саставу Изборне комисије.
Председника, члановe и секретара Изборне комисије и њихове заменике именује Скупштина општине
Кањижа на период од четири године. У решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење
избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност
или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован.
Члан 4.
Изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова које именује скупштина
јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника а у проширеном саставу - и по један опуномоћени представник подносилаца
изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се бира.
Политичке странке и коалиције политичких странака националних мањина које предложе најмање
једну трећину кандидата за одборнике од укупног броја одборника који се бира имају право на свог
представника у проширеном саставу изборне комисије.
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине Кањижа. Секретар учествује у раду
комисије без права одлучивања.
Председник, чланови изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају
заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара изборне комисије именује се
лице које је дипломирани правник.
Изборна комисија даном проглашења изборне листе истовремено решењем утврђује који подносилац
изборне листе испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав овог органа.
Решење о испуњењу или неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног представника подносилаца
изборне листе у проширени састав изборна комисија доставља подносиоцу изборне листе у року од 24 часа од
доношења тог решења.
Подносилац изборне листе одређује свог опуномоћеног представника у изборној комисији и о томе
обавештава изборну комисију.
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Изборна комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа од пријема обавештења о лицима која
улазе у проширени састав.
Ако подносилац изборне листе не одреди опуномоћеног представника у изборној комисији најкасније
пет дана пре дана одређеног за одржавање избора, изборна комисија наставља да ради и да пуноважно одлучује
без представника подносиоца изборне листе.
Против решења Скупштине општине Кањижа о именовању председника и чланова изборне комисије у
сталном саставу допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
Против решења изборне комисије из става 7. овог члана обезбеђена је заштита по поступку за заштиту
изборног права који је утврђен овим законом.
III ДЕЛОКРУГ РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 5.
Изборна комисија:
1) стара се о законитости спровођења избора одборника;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким
местима и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступка избора одборника;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје
бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора одборника;
10) подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о спроведеним изборима за одборнике;
11) доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком органу надлежном за
послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за одборнике, непосредно по завршетку избора;
12) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
У свом раду, изборна комисија сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије
који се односе на спровођење избора за народне посланике.
IV НАЧИН РАДА, ОДЛУЧИВАЊЕ И НАКАНАДА ЗА РАД ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 6.
Изборна комисија ради у седницама.
Седнице Изборне комисије сазива председник Изборне комисије, а у случају његове спречености,
заменик председника.
Седница Изборне комисије може се одржати ако је присутно више од половине од укупног броја
чланова или заменика чланова Изборне комисије.
На седници Изборне комисије води се записник.
Члан 7.
Одлуке Изборне комисије доносе се већином гласова присутних чланова или заменика чланова
Изборне комисије.
Члан 8.
Председнику, члановима и секретару Изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њиховим
заменицима припада новчана накнада за рад за спровођење избора у износу од:
1) 3.500,00 динара по седници
-за председника
-заменика председника
-секретара
-заменика секретара
2) 3.000,00 динара по седници
-за чланове
-за заменике чланова.
Председнику, члановима и секретару Изборне комисије у сталном саставу и њиховим заменицима
припада новчана накнада за рад након спроведених избора и потврђивања мандата одборника на
конститутивној седници Скупштине општине Кањижа у износу од:
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1) 1.500,00 динара по седници
-за председника
-заменика председника
-секретара
-заменика секретара
2) 1.000,00 динара по седници
-за чланове
-за заменике чланова.
Накнада за рад наведеним лицима исплаћује се из буџета општине Кањижа.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Након ступања на снагу ове одлуке Скупштина општине Кањижа донеће Решење о именовању
председника и чланова Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу у складу са Законом и
овом Одлуком.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-432/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине Општина
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, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и
члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа, на
седници одржаној 27. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност да општина Кањижа ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Кањижа за 2019. годину.
II
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2019. 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 2019. годину,
вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.
III
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
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Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 13. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 25/2019), 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 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2019. 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 2020.
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 2020. години.
Члан 2.
Средства за реализацију текућих дотација из члана 1. ове Одлуке, предвиђена су Одлуком о буџету
општине Кањижа за 2020. годину у укупном износу од 17.500.000,00 динара.
Члан 3.
Текуће дотације из члана 1. ове Одлуке исплаћују се у месечним износима у складу са ликвидним
могућностима буџета општине Кањижа за 2020. годину, преко економске класификације 464112 – Текуће
донације здравственим установама – Дом здравља Кањижа.
Члан 4.
Дом здравља Кањижа има обавезу наменског 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: 02-410/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 44. Одлуке
о изменама и допунама оснивачког акта друштва са ограниченом одговорношћу „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“
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д.о.о. Хоргош („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2017) и члана 40. тачка 12. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра
2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ
I
Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за избор директора привредног друштва POTISKI
VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (у даљем тексту: Друштво), на период од четири
године.
II
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке спроводи Комисија за спровођење поступка за избор директора
јавних предузећа именована решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-429/2019-I од 27. децембра 2019.
године, на основу огласа о јавном конкурсу који чини саставни део ове одлуке, у складу са одредбама Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног
предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/2016) и оснивачког акта Друштва.
III
Документација и информације о конкурсу доступне су јавности.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Друштва објављује се и у „Службеном листу
општине Кањижа“, једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на
интернет страници општине Кањижа.
IV
По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Чланови Комисије су дужни да дају писане изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају
интерес везан за спровођење конкурса.
У изборном поступку се оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат
кандидата, сагласно одредбама уредбе из тачке II ове одлуке.
Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила
мерила за избор директора јавног предузећа.
Ранг листу из претходног става и записник о спроведеном изборном поступку, Комисија доставља
Одељењу за општу управу и заједничке послове Општинске управе општине Кањижа које припрема предлог
акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га ради усвајања Скупштини општине Кањижа.
V
Скупштина општине Кањижа, након разматрања достављене ранг листе, записника и предлога акта о
именовању, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању.
Решење о именовању директора је коначно.
VI
Решење о именовању директора са образложењем доставља се лицу које је именовано и објављује у
„Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Кањижа“ и на интернет страници
општине Кањижа.
Кандидат који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев за увид у конкурсну
документацију, а Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева омогући кандидату увид у
документацију јавног конкурса, у присуству члана Комисије, о чему ће сачинити записник.
VII
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок из става 1. овог члана Скупштина општине Кањижа из нарочито оправданих разлога може
продужити за још осам дана.
Директор Друштва заснива радни однос на одређено време.
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VIII
Ако именовани кандидат не ступи на рад у року из тачке VII, за директора Друштва именује се следећи
кандидат са ранг листе.
Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад у року у року из тачке VII, спроводи се нови јавни
конкурс, на начин и по поступку прописаним Законом.
Јавни конкурс из претходног става расписује се у року од 30 дана од дана истека рока из тачке VII ове
одлуке.
Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове
за именовање, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним Законом.
Јавни конкурс из претходног става овог члана расписује се у року од 30 дана од дана када је Кoмисија
утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.
IX
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-430/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 32. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,
83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), чл. 40. тачка 1. и 163. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 4/19), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2019. године
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА

Члан 1.
У Статуту општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) члан 56. став 1. мења се и гласи:
„Општинска изборна комисија у сталном саставу уређује се посебном одлуком о образовању
Општинске изборне комисије коју доноси Скупштина општине.“
Члан 2.
Ова 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: 110-11/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

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., 89/18 – ускл. дин. изн. и 95/18 - др. закон),
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.
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закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 40. тачка 3. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27.
децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
19/2017 и 18/2018) мења се ТАРИФА ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ и гласи:
„ТАРИФА ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Износ таксе у
динарима

1.
2.
3.

Тарифни број 1.
За захтев, ако овом одлуком није другачије прописано
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом
захтеву;
када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања
таксе у складу са овом одлуком;
за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом којим се
уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.
Тарифни број 2.
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени прописа из
надлежности општине Кањижа
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева
брже поступање по раније поднетом захтеву.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тарифни број 3.
За захтеве из области урбанизма и грађевинарства, по сваком поднетом захтеву за:
информацију о локацији
локацијске услове
информацију о издатом акту
потврду пројекта парцелације и препарцелације
потврду нацрта посебних делова зграде
потврду урбанистичког пројекта
Тарифни број 4.
За пријаву на јавни оглас за давање у закуп пословног простора којим располаже општина
Кањижа
Тарифни број 5.
За захтев за давање у закуп пословног простора којим располаже општина Кањижа
непосредном погодбом
Тарифни број 6.
За захтев за привремено заузимање јавне површине ради постављања рекламних паноа
(објекти и средства за оглашавање и рекламне ознаке)

200

1.000

500
500
500
500
500
500

500

700

700
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НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.
Тарифни број 7.
За пријаву на јавни оглас за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта, односно за
захтев за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом

300

Тарифни број 8.
За учешће на конкурсу за доделу локација за привремено постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама

300

Тарифни број 9.
За захтев за издавање сагласности, као и прибављање других аката код јавних и јавних
комуналних предузећа неопходних за израду техничке документације и извођење
грађевинских радова
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.
Тарифни број 10.
За захтев поднет код надлежног јавног комуналног предузећа за прикључак
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.
Тарифни број 11.
За жалбу органу, ако овом одлуком није другачије прописано
НАПОМЕНА:
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог
тарифног броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом.

300

300

200

Тарифни број 12.
За ванредни правни лек
Тарифни број 13.
За решење, односно закључак ако овом одлуком није другачије прописано
НАПОМЕНА:
Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према
броју обвезника којима се решење уручује.

Тарифни број 14.
За уверење, односно потврду, ако овом одлуком није другачије прописано
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за уверење, односно потврду коју орган издаје
странци, сведоку, вештаку, или тумачу да су присуствовали расправи, односно увиђају, ако су
они били обавезни да присуствују и ако им то уверење, односно потврда служи искључиво
ради правдања изостанка са рада.
Тарифни број 15.
За разгледање списа код органа за сваки започети сат по
Тарифни број 16.
За издавање копије списа и преписа исправа плаћа се такса у висини 50% од прописане таксе
за издавање оригинала.

500

200

150

200
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Тарифни број 17.
За закључење брака ван службених просторија
За закључење брака у службеним просторијама

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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6.000
1.000

Тарифни број 18.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

150

Тарифни број 19.
За решење којим се одлучује о привременом заузимању јавне површине.

220

Тарифни број 20.
За решење о условима за уређивање простора у области саобраћаја
За решење којим се одобрава држање грађевинског материјала на саобраћајним површинама
За решење за раскопавање површина јавне намене
За решење за одређивање паркиралишта
За решење којим се одобрава резервисање паркинг-места

300
300
300
300
300

За решење о одређивању распореда коришћења такси стајалишта
За решење о одређивању евиденционог броја за такси возила
За издавање и оверу такси легитимација
За решење о испуњености услова моторних возила за обављање ауто такси превоза
За решење о одређивању и измени траса, линија, аутобуских стајалишта, окретница и
терминала у јавном превозу путника
За решење о постављању аутобуских надстрешница са или без продајног простора
За решење за прикључење прилазног пута на локалне и некатегорисане путеве и улице
За решење за издавање одобрења за коришћење обале и воденог простора
За решење о регистрацији и овери реда вожње
Тарифни број 21.
За решење о уношењу имена Кањижа у пословно име привредног субјекта
За ознаку категорије за смештајне капацитете сеоског туристичког домаћинства и домаће
радиности
Тарифни број 22.
Информација о локацији за намену парцеле
Локацијски услови за стамбене и стамбено-пословне објекте до 200m²
Локацијски услови за стамбене и стамбено-пословне објекте преко 200m²
Локацијски услови за помоћне и економске објекте до 200m²
Локацијски услови за помоћне и економске објекте преко 200m²
Локацијски услови за пословне и индустријске објекте до 300m²
Локацијски услови за пословне и индустријске објекте преко 300m²
Локацијски услови за линијске инфраструктурне објекте и др. комунална
инфраструктура до 1000m
Локацијски услови за линијске инфраструктурне објекте и др. комунална
инфрaструктура од 1001-5000m
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
Локацијски услови за туристичко, спортско-рекреативне објекте до 2000 m²
Локацијски услови за туристичко, спортско-рекреативне објекте преко 2000 m
Локацијски услови за друге објекте (ЦС, РБС. МБТС, ТС, бунари и сл.)
Потврда пројекта парцелације и препарцелације
Потврда нацрта посебних делова зграде
Потврда Урбанистичког пројекта
НАПОМЕНА:
За измену аката из овог тарифног броја плаћа се такса умањена за 50% од прописане висине таксе

300
300
300
300
300
300
300
300
500

7.000
300

2.500
3.500
4.500
2.000
3.500
5.000
7.000
33.000
48.000

7.000
9.000
5.000
1.500
1.000
10.000
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1.
2.

Тарифни број 23.
За решења о исељењу лица које без правног основа користи стан или заједничку просторију
За административно извршење решења из тачке 1. овог тарифног броја

500
700

1.
2.

Тарифни број 24.
За одређивање земљишта за редовну употребу зграде
За поништај правноснажног решења о изузимању земљишта из поседа, по парцели

700
400

Тарифни број 25.
1. За захтев за повраћај и прекњижење више или погрешно наплаћених изворних јавних прихода
општине Кањижа
2. За издавање преписа решења пореза на имовину или посебне накнаде за
заштиту и
унапређење животне средине
3. За пореско уверење о измиреним обавезама, по основу изворних јавних прихода општине
Кањижа, о висини дугованог износа по основу изворних јавних прихода општине Кањижа, о
томе да лице није порески обвезник изворних јавних прихода општине Кањижа
Члан 2.
Ова 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: 02-412/2019-I
Дана: 27.12.2019. 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., 89/2018 - ускл. дин. изн. и 86/2019 - усклађени 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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
и члана 40. тачка 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19) Скупштина
општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2019. 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,
19/17 и 18/18) 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 друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина плаћа се
такса у годишњем износу и то:
1. Врста N - теретна возила
1.750 дин.
- за камионе до 2 t носивости
- за камионе од 2 t до 5 t носивости
2.330 дин.
- за камионе од 5 t до 12 t носивости

4.060 дин.

220
220
220
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5.800 дин.
580 дин.

3. Врста M – путничка возила - возила за превоз лица
- до 1.150 cm³
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³
- преко 3.000 cm³

580 дин.
1.150 дин.
1.740 дин.
2.330 дин.
3.510 дин.
5.800 дин.

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

466 дин.
690 дин.
1.150 дин.
1.410 дин.
1.740 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

470 дин.
810 дин.
1.100 дин.
1.520 дин.
2.330 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
8. Специјална возила (радна возила, специјална адаптирана возила за превоз
реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз
пчела)

1.740 дин.
2.330 дин.
2.930 дин.
3.510 дин.
4.660 дин.
1.150 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
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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“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-436/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр.
95/2018) и члана 40. тачка 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019)
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Кањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 4/2019) у делу „ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА“ у
Тарифном броју 1. тачка 3. мења се и гласи:
„3) За обављање угоститељске делатности у башти угоститељског објекта – летње баште, у износу:
ЗОНА

Цена дин/m2

прва

8,00

друга

6,00

У Тарифном броју 1. у делу „Напомене“ после става 6. додаје се став 7. који гласи: „У случају
коришћења јавне површине из тачке 3. (постављање летње баште) у периоду од 1. новембра текуће године до
31. марта наредне године, накнада се умањује за 50%.
Члан 2.
Ова 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: 02-433/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/19), 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 2019. године донела је

Број: 19.

27.12.2019.

СТРАНА 653. OLDAL

2019. 12.27.

19. szám

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II ИЗМЕНЕ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ
СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 2017-2021. ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА
I
Даје се сагласност на II 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 28. новембра 2019. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-413/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

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 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа”, бр. 4/2019) 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 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Комуналац“
Кањижа за 2020. годину, усвојен на седници Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне делатности
„Комуналац“ Кањижа одржаној 28. новембра 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-408/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

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 40. тачка 57. Статута општине Кањижа („Службени лист општине
Кањижа”, бр. 4/2019) 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 2019. године донела је
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI
VIZMUVEK DOO, HORGOŠ за 2020. годину, усвојен на седници Надзорног одбора привредног друштва
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ одржаној 29. новембра 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-409/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 34. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 40. Статута општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27.
децембра 2019. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ КАЊИЖА
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа (у даљем
тексту: Комисија) у саставу:
– председник
1. Данијел Нађ Немеди, мастер правник из Кањиже,
– чланови
2. Радмила Билић, мастер инжењер грађевинарства из Кањиже,
3. Корнелија Фејстамер, мастер економиста из Кањиже,
4. Тамаш Пакаи, дипломирани економиста из Мартоноша,
5. Дара Ћурчић, дипломирани економиста из Велебита.
II
Секретар Комисије је Атила Каса, дипл. правник, руководилац Одељења за општу управу и заједничке
послове Општинске управе општине Кањижа.
Секретар учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Секретар Комисије се стара о спровођењу поступка за избор директора у складу са законом и
подзаконским актима и обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије.
III
Комисија има задатак да:
- по истеку рока за подношење пријава на конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе
- састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак
- у изборном поступку изврши оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина и утврди
резултат кандидата према мерилима за именовање директора јавног предузећа сагласно одредбама Уредбе о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016)
- састави записник о спроведеном изборном поступку
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- састави ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за
избор директора јавног предузећа кандидата који су испунили мерила прописана за именовање директора
јавних предузећа и исту уз записник из претходне алинеје достави организационој јединици општинске управе
надлежној за послове привреде ради припреме предлога акта о именовању првог кандидата са ранг листе.
IV
Комисија се именује на временски период од три године.
V
Комисија у раду користи печат Скупштине општине Кањижа.
VI
Ово решење објавити у „Сл. листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-429/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и члана 40.
тачка 18. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине
Кањижа на седници, одржаној 27. децембра 2019. године усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Постојећи број службеника и намештеника по сваком положају, сваком звању и свакој врсти радних места на
дан 15.12.2019. године
- у радном односу на неодређено време
Звањe службеника

Број извршилаца

Службеник на положају – I група

1

Службеник на положају – II група

/

Самостални саветник

10

Саветник

10

Млађи саветник

2

Сарадник

14

Млађи сарадник

/

Виши референт

10

Референт

/

Млађи референт

/

Број: 19.

27.12.2019.
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Врсте радних места намештеника
Прва врста радних места

1

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

1

Четврта врста радних места

7

Пета врста радних места

/

- у радном односу на одређено време због повећаног обима посла на дан 15.12.2019. године
Звања службеника

Број извршилаца

Самостални саветник

/

Саветник

1

Млађи саветник

1

Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

/

Референт

/

Млађи референт

1
Врсте радних места намештеника

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

/

Четврта врста радних места

/

Пета врста радних места

/

- у радном односу на одређено време у кабинету председника општине на дан 15.12.2019. године
Врста стручне спреме

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

2

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

Средња стручна спрема

5

- постојећи број приправника по степенима стручне спреме на дан 15.12.2019. године
Врста стручне спреме приправника

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

/

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

Средња стручна спрема

/

2. Планирани број запослених у Општинској управи општине Кањижа за 2020. годину
- број службеника и намештеника по сваком положају, сваком звању и свакој врсти радних места за који се
планира да ће бити у радном односу на неодређено време у 2020. години

Број: 19.

27.12.2019.
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Звања службеника
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Број извршилаца

Положаји у првој групи

1

Положаји у другој групи

/

Самостални саветник

10

Саветник

12

Млађи саветник

3

Сарадник

15

Млађи сарадник

/

Виши референт

13

Референт

/

Млађи референт

/
Врсте радних места намештеника

Прва врста радних места

1

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

2

Четврта врста радних места

8

Пета врста радних места

/

- број службеника и намештеника по сваком звању и свакој врсти радних места чији се пријем у радни однос на
одређено време планира због повећаног обима посла у 2020. години
Звања службеника

Број извршилаца

Самостални саветник

/

Саветник

1

Млађи саветник

/

Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

/

Референт

/

Млађи референт

1
Врсте радних места намештеника

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

1

Четврта врста радних места

/

Пета врста радних места

/

- број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине у
2020. години по врсти стручне спреме
Врста стручне спреме
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

Број извршилаца
2

Број: 19.

27.12.2019.
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Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

Средња стручна спрема

5
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- број приправника по врсти стручне спреме чији се пријем планира у 2020. години
Врста стручне спреме приправника

Број извршилаца

Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)

3

Висока стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)

/

Средња стручна спрема

/

II. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020.
ГОДИНУ
1. Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Кањижа на дан 15.12.2019. године
Радна места функционера
Општински правобранилац

Број извршилаца
1

2. Планирани број запослених у Општинском правобранилаштву општине Кањижа у 2020. години
Радна места функционера
Општински правобранилац

Број извршилаца
1

III.
Кадровски план Општинске управе и Општинског правобранилаштва општине Кањижа за 2020. годину
објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-437/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), члана 41. став 3. Одлуке о поступку, условима и
начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист Општине
Кањижа“, бр. 19/2015, 25/2016 и 18/2017), члана 40. тачка 21. Статута општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 4/2019) и предлога Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине
Кањижа, Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 27. децембра 2019. године, доноси
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ

Број: 19.

27.12.2019.

СТРАНА 659. OLDAL

2019. 12.27.
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I
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа за 2020. годину (у даљем
тексту: Програм) садржи табеларни приказ локација са бројевима катастарских парцела, инфраструктурну
опремљеност и урбанистичке показатеље за које се на основу планске документације, услова садржаних у
закону, пратећим подзаконским актима 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.

2.

3.

4.

Кат.
општина

Кањижа

Кањижа

Кањижа

Кањижа

Број
парцеле

1811/36

1811/37

1811/46

1811/47

Површина
(м2)

Локација

Инфраструктурна опремљеност и
урбанистички показатељи

Фехер Ференца

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

Фехер Ференца

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

4225

Фехер Ференца

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

1273

План генералне регулације насеља
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр.
6/2013).
На
углу
улица Парцела се налази у грађевинском
Хајдук Станка и подручју насеља Кањижа
Светозара Милетића Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: земљани пут, водовод,
атмосферска канализација, фекална
канализација

626

597

Број: 19.

5.

6.

7.

8.

27.12.2019.

Кањижа

Кањижа

Кањижа

Кањижа

1811/39

1820/1

809/32

827/2

СТРАНА 660. OLDAL
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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

5842

Хајдук Станка

17513

План генералне регулације насеља
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр.
6/2013).
Парцела се налази у грађевинском
Између улице Фехер подручју насеља Кањижа
Ференца и будуће Намена: планирана радна зона
улице Мале Пруге Инфраструктура: земљани пут,
могућност прикључења на водовод,
атмосферска канализација, фекална
канализација, електро вод са Хоргошког
пута-ДП IIA реда бр.102

106

Пролећна

79 м2-од тога
за отуђење: 4
Гал Ласлоа
м2 испод
објекта

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

Број: 19.

9.

СТРАНА 661. OLDAL
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Кањижа

10. Кањижа

11. Хоргош

12. Хоргош

13. Хоргош

809/27

1935

2649/11

2649/13

2648

39

92

105979

24080

52391

2019. 12.27.
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Летња

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

Дубровачка

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

Васиљево

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

Васлиљево

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

Васиљево

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

Број: 19.

14. Хоргош

15. Кањижа

16. Кањижа

27.12.2019.

968

5140/2

10658

СТРАНА 662. OLDAL

421

5000

9531

Кањишки пут

Индустријска
Кањижа

Нушићева

2019. 12.27.
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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 генералне регулације насеља
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“бр.
6/2013).
Парцела се налази у грађевинском
подручју насеља Кањижа
зона Намена: планирана радна зона
Инфраструктура: туцанички коловоз,
могућност прикључења на
инфраструктуру са Хоргошког пута(ДП
IIA реда бр.102)на оптички кабел,
електро вод, водовод и гасовод

План генералне регулације насеља
Кањижа („Сл.лист општине Кањижа“бр.
6/2013) и План детаљне регулације
спортско рекреативног центра у Кањижи
(„Сл.лист општине Кањижа“, бр.
8/2004);
Намена: планиране туристичко,
спортско рекреативне површине и
објекти.
Инфраструктура (ул. Бранислава
Нушића): делом асфалтни коловоз,
делом тротоар, јавна мрежа фекалне
канализације и водовода, делом
дистрибутивни гасовод ниског притиска,
телекомуникациони подземни вод,
електроенергетска инфраструктура.

III
Измене и допуне Програма врше се на предлог Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац”
Кањижа, месних заједница, органа општине и заинтересованих инвеститорa.

IV
Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Кањижа за 2020. годину објављује
се у „Службеном листу општине Кањижа“ .

Број: 19.

27.12.2019.
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Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-435/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа

2019. 12.27.

19. szám

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, 83/18,
31/19 и 37/2019-др.закон), члана 7. Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта („Службени гласник РС“, бр. 27/15), члана 40. тачка 20. Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/2019) 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 2019. године, доноси
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. 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:
− у оквиру припремних радова треба израдити Урбанистички пројекат уређења wеллнесс центра у
Кањижи
Асанациони радови:
− перманентно одржавање локација за депоновање инертних отпада у Кањижи и Хоргошу
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, путног појаса, 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 2019. године и склопљени уговори за
извођење радова настављају се у 2020. години
- приликом састављања годишњег програма уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за
2020. 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:

Број: 19.
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У годишњем Програму уређивања грађевинског земљишта општине Кањижа за 2020. 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

6.

Ором

517

373 m2

ул. Фехер Ференца

7.

Ором

509/2

359 m2

ул. Фехер Ференца

8.

Ором

508/2

488 m2

ул. Фехер Ференца

9.

Ором

507/3

195 m2

ул. Фехер Ференца

10.

Ором

506/2

154 m2

ул. Фехер Ференца

11.

Ором

505/2

414 m2

ул. Фехер Ференца

12.

Ором

504/2

590 m2

ул. Фехер Ференца

13.

Ором

500/2

1272 m

ул. Фехер Ференца

14.

Ором

142/5

1277 m2

ул. Кодаљ Золтана

15.

Ором

129/35

1833 m2

ул. Кодаљ Золтана

16.

Ором

124/2

344 m2

ул. Николе Тесле

17.

Ором

142/3

1282 m2

ул. Николе Тесле
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18.

Ором

124/4

349 m2

ул. Николе Тесле

19.

Ором

123/7

638 m2

ул. Мора Ференца

20.

Ором

363/3

1723 m2

ул. Мора Ференца

21.

Ором

361/2

741 m2

ул. Мора Ференца

22.

Ором

359/4

683 m2

ул. Мора Ференца

23.

Ором

359/8

206 m2

ул. Мора Ференца

24.

Ором

359/9

206 m2

ул. Мора Ференца

25.

Ором

359/10

212 m2

ул. Мора Ференца

26.

Ором

353/3

414 m2

ул. Мора Ференца

27.

Ором

345/4

1125 m2

ул. Мора Ференца

28.

Ором

345/3

229 m2

ул. Мора Ференца

29.

Ором

371/2

1802 m2

ул. Сарваш Габора

30.

Ором

371/7

900 m2

ул. Сарваш Габора

31.

Ором

363/5

1717 m2

ул. Сарваш Габора

32.

Ором

361/4

775 m2

ул. Сарваш Габора

33.

Ором

360/2

425 m2

ул. Сарваш Габора

34.

Ором

359/2

487 m2

ул. Сарваш Габора

35.

Ором

358/2

380 m2

ул. Сарваш Габора

36.

Ором

353/5

418 m2

ул. Сарваш Габора

37.

Ором

351/2

1341 m2

ул. Сарваш Габора

38.

Ором

343/6

413 m2

ул. Сарваш Габора

39.

Ором

371/12

156 m2

ул. Иве Андрића

40.

Ором

371/6

1026 m2

ул. Иве Андрића

41.

Ором

371/8

5425 m2

ул. Иве Андрића

42.

Ором

371/14

697 m2

ул. Иве Андрића

43.

Ором

363/7

1713 m2

ул. Иве Андрића

44.

Ором

361/6

790 m2

ул. Иве Андрића

45.

Ором

360/6

722 m2

ул. Иве Андрића

46.

Ором

360/3

564 m2

ул. Иве Андрића
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47.

Ором

353/7

427 m2

ул. Иве Андрића

48.

Ором

352/2

1392 m2

ул. Иве Андрића

49.

Ором

158/2

64 m2

ул. Барток Беле

50.

Трешњевац

3799/36

8589 m2

некатегорисани пут

51.

Кањижа

5263/1

4772 m2

Будућа траса канала К-IX-0

52.

Кањижа

5263/2

1842 m2

Будућа траса канала К-IX-0

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

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:
−
−

одржавање локација за одлагање инертног отпада - процењена вредност радова: 600.000,00 РСД
равнање дела терена у зони чисте индустрије у Хоргошу - процењена вредност радова:
5.000.000,00 РСД

Комунално опремање земљишта
А/ Систем водоснабдевања
Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
30.000.000,00

Ред.
бр.

Опис инвестиције

1.

Реконструкција водоводне мреже
на разним локацијама

2.

Реконструкција
прикључака

кућних

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.

5.

Бушење
новог
бунара
изворишту у Велебиту

на

23.000.000.00

16.000.000.00

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

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне

ранг примарне
мреже

секундарна
мрежа
ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже

Број: 19.
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Изградња водовода у зони чисте
индустрије у Хоргошу

6.500.000,00

УКУПНО (од 1-6.):
Трошкови
израде
пројектно
техничке документације, вршење
стручног надзора и остали
пратећи трошкови
УКУПНО (од 1-6 +7.):
Средњорочним
програмом
предвиђен износ:
Проценат реализације у односу
на Средњорочни програм

86.500.000,00
4.000.000,00

потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

2019. 12.27.
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ранг примарне
мреже

90.500.000,00
200.000.000,00

45,2%

Систем канализације
Б/ Фекална канализација
Ред.
бр.
1.

2.

3.

4.

Опис инвестиције
Фазна
изградња
насељске
канализационе мреже на разним
локацијама
на
територији
општине Кањижа
Реконструкција
и
доградња
постројења за пречишћавање
отпадних вода у Кањижи
Изградња фекалне канализације у
зони чисте индустрије у Хоргошу
УКУПНО (од 1-3.):
Трошкови
вршења стручног
надзора и остали пратећи
трошкови
УКУПНО: (од 1-3.+4)
Средњорочним
програмом
предвиђен износ:
Проценат реализације у односу
на Средњорочни програм

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
4.000.000,00

Разврставање
према начину
коришћења
услуга
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

261.000.000,00

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

13.000.000,00

ранг примарне
мреже

278.000.000,00
5.000.000,00

283.000.000,00
200.000.000,00
142,0%

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

2.

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.):

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

31.000.000,00

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

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже
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СТРАНА 668. OLDAL

2019. 12.27.

19. szám

700.000,00
31.700.000,00
159.000.000,00

19,9 %

Д/ Електро-енергетска мрежа

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

Ред.
бр.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Одржавање јавне расвете
Изградња
стубне
трафо
станице
код
пречистача
отпадних вода у Кањижи
Развој јавне расвете на
разним локацијама
Изградња трафо станице са
напојним водом у зони чисте
индустрије у Хоргошу
Изградња јавне расвете у
зони чисте индустрије у
Хоргошу
УКУПНО (од 1-6.):
Трошкови вршења стручног
надзора и остали пратећи
трошкови
УКУПНО (од 1-6.+7):
Средњорочним
програмом
предвиђен износ:
Проценат
реализације
у
односу на
Средњорочни
програм

3.000.000,00
6.500.000,00

1.000.000,00
12.000.000,00

9.000.000,00

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:

32.000.000,00
1.000.000,00

33.000.000,00
57.000.000,00

57,9 %

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
Опште карактеристике саобраћајног положаја општине
Гео-саобраћајни положај општине Кањижа и пролазак путне инфраструктуре највишег значаја коју
чине, државни путеви I А реда, аутопут А1 и државни путеви II А реда ознаке 100 и 102, државни путеви I Б
реда ознаке 13, државни путеви II Б 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

Број: 19.

27.12.2019.
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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:
Разврставање
према начину
коришћења
услуга у:
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

93.000.000,00

обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

78.000.000,00

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

14.000.000,00

обј. заједничке
комуналне
потрошње

ранг примарне
мреже

обј. заједничке
комуналне
потрошње
обј. заједничке
комуналне

ранг примарне
мреже

Ред.
бр.

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
Завршетак изградње 1. фазе и
изградња 2. фазе
бициклистичке стазе на
Kањишком путу у Хоргошу
Реконструкција и проширење
дела општинског пута ОП-4
(Прикључни пут за Адорјан) и
рехабилитација коловоза у
разним улицама у Адорјану
Рехабилитација дела
општинског пута ОП-6
(деоница Тотово Село-Долине)
Почетак изградње 1. Фазе
обилазнице око Кањиже од км
0+000,00 до км 5+082,65, и то:

3.300.000,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Израда пројеката
бициклистичких стаза на
територији општине Кањижа
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
Одржавање атарских путева

25.000.000,00

600.000.000,00

500.000,00
45.000.000,00

9.

изградња и поправка тротоара
на разним локацијама

2.000.000,00

10.

Изградња асфалтног коловоза
Ором-Чантавир (деоница на

22.000.000,00

ранг примарне
мреже
ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже

ранг примарне
мреже

Број: 19.

27.12.2019.

територији општине Кањижа
л~670 м)
УКУПНО (од 1-10.):
11.
12.

Трошкови израде пројектно
техничке документације
Трошкови вршења стручног
надзора и остали пратећи
трошкови
УКУПНО (од 1-10+11. и 12.):
Средњорочним
програмом
предвиђен износ:
Проценат реализације у односу
на Средњорочни Програм
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потрошње
884.800.000,00
2.000.000,00
12.000.000,00

898.800.000,00
1.588.000.000,00

56,6%

Ф/ Уређење слободних површина
Ред.
бр.

Опис инвестиције

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
12.000.000,00

Разврставање
према начину
коришћења
услуга у
обј. заједничке
комуналне
потрошње

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

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

ранг секундарне
мреже

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

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

1.

Одржавање зелених површина,
чишћење јавних површина

2.

Одржавање дечијих игралишта
на јавним површинама

600.000,00

3

Одржавање мобилијара на јавним
површинама

500.000,00

4

Радови на побољшању услова
коришћења штранда у Кањижи

3.500.000,00

УКУПНО (од 1-4.):
Трошкови вршења стручног
надзора и остали пратећи
трошкови
УКУПНО (од 1-4.+5.):
Средњорочним програмом
предвиђен износ:
Проценат реализације у односу
на Средњорочни програм

16.600.000,00
400.000,00

5.

ранг секундарне
мреже
ранг секундарне
мреже

17.000.000,00
57.500.000,00
29,6%

Г/ Телекомуникациона мрежа
Ред.
бр.
1.

2.

Опис инвестиције
Изградња телекомуникационе
мреже у зони чисте индустрије у
Хоргошу

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
2.000.000,00

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

2.000.000,00
100.000,00

УКУПНО (1.+2.):

2.100.000,00

Број: 19.

27.12.2019.
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4.200.000,00
50,0%

Х/ Гасоводи
Ред.
бр.

Опис инвестиције

1.

Изградња гасне мреже у зони
чисте индустрије у Хоргошу

2.

УКУПНО (1.):
Трошкови вршења стручног
надзора и остали пратећи
трошкови
УКУПНО (1.+2.):
Средњорочним програмом
предвиђен износ:
проценат реализације у односу на
Средњорочни програм

Процењена
вредност
инвестиције
(РСД)
10.000.000,00

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

Разврставање
према
функционал.
рангу
ранг примарне
мреже

10.000.000,00
250.000,00

10.250.000,00
11.000.000,00
93,2%

Рекапитулација комуналног опремања земљишта
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Опис инвестиције
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

Процењена вредност
инвестиције (РСД)
90.500.000,00
284.000.000,00
31.700.000,00
33.000.000,00
898.800.000,00
17.000.000,00
2.100.000,00
10.250.000,00
1.367.350.000,00
2.276.700.000,00
60,0%

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.

Број: 19.

27.12.2019.
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5. Претпостављени услови и извори финансирања радова
Предвиђени радови финансирају 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
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 2020. 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: 02-434/2019-I
Дана: 27.12.2019. године
Кањижа
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-440/2019-I
Дана: 18.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.

Број: 19.

27.12.2019.
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На основу чл. 18. став 1., члана 26. став 1. тачка 2) и члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 71. тачка 19. Статута општине
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 3. Одлуке о
прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Службени лист
општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 – исправка, 16/13 и 9/17) и члана 13. Одлуке о располагању становима
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/17 , 15/18 и 1/19 ) Општинско веће општине Кањижа на
132. седници донело је
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНА БР. 9 У ХОРГОШУ, УЛ. КАЊИШКИ ПУТ. БР. 2
УПИСАНОГ У ЛН БР. 8365 К.О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ
КАЊИЖА
I
ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП непокретност у јавној својини општине Кањижа уписанa у ЛН бр. 8365 к.о.
Хоргош, парцела бр. 1532/2, стан бр. 9 у стамбено пословној згради, са површином од 85 m² који се састоји од
три собе, предсобља, кухиње са трпезаријом, купатила, оставе и две терасе, а који се налази у Хоргошу, ул.
Кањишки пут бр. 2.
II
Непокретност из тачке I издаје се у закуп на период од 1 (једне) године, закупцу Јожефу Давиду са
пребивалиштем у Кањижи, ул. Барањска бр. 1.
III
У име општине Кањижа уговор о закупу којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна са
закупцем из тачке II ове одлуке закључиће председник општине Кањижа.
IV
Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-439/2019-I
Дана: 18.12.2019.године.
Кањижа

Председник Општинског већа
Фејстамер Роберт с.р.

На основу члана 71. став 1. тачка 20) Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
4/2019) Општинско веће општине Кањижа на 132. седници, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ МУЛЧЕР КРАНСКЕ КОСИЛИЦЕ MAROLIN M580SX
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА

I
ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, са
седиштем у Кањижи, Народни парк бр. 5, мулчер кранскa косилицa, модел Marolin M580SX, серијски број:
190552, година производње: 2019. год., у јавној својини општине Кањижа.
II
Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа ће кранску косилицу описану у тачки I ове
одлуке користити за обављање своје делатности управљача путевима.
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III
Кранска косилица из тачке I ове Одлуке се даје на коришћење без накнаде, на период од пет година.
IV
Општина Кањижа и Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа закључиће уговор о
давању на коришћење кранске косилице из тачке I ове одлуке.
Овлашћује се председник општине да са Јавним предузећем за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа
потпише уговор о давању на коришћење кранске косилице из тачке I ове одлуке
V
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.
Председник Општинског већа
Роберт Фејстамер с.р.

На основу члана 36. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и одредаба
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI
VIZMUVEK DOO, HORGOŠ коју је 27. децембра 2019. године донела Скупштина општине Кањижа под бр. 02430/2019-I, Скупштина општине Кањижа објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA
MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

1. Подаци о привредном друштву:
Привредно друштво POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ (у даљем тексту:
Друштво).
Седиште привредног друштва је у Хоргошу, Железничка бр. 22.
Претежна делатност привредног друштва је: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
2. Радно место: директор Друштва
Послови директора: представља и заступа Друштво, организује и руководи процесом рада, води пословање
Друштва, одговара за законитост рада Друштва, за реализацију одлука и других аката Оснивача, предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Друштва и одговоран је за њихово спровођење,
предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Друштва и одговоран је за његово спровођење,
предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета
општине Кањижа (субвенције, гаранције или коришћење других средства), извршава одлуке Надзорног одбора,
доноси акт о организацији и систематизацији послова, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других
аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у
складу са законом, овом Одлуком и колективним уговором Друштва, доноси план набавки за текућу годину,
доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши
друге послове одређене законом и овом Одлуком.
3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2) овог члана;
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4) да има најмање три година радног искуства на пословима који су повезани са пословима Друштва;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
4. Место рада: Хоргош
5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере:
познавање делокруга рада Друштва; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације
- увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих
тестова;
6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања
јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије “. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса. Именовање директора Друштва, врши се на период од четири године.
7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о познавању корпоративног
управљања, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. извод из матичне књиге рођених,
2. уверење надлежног центра за социјални рад о пословној способности,
3. уверење о држављанству РС, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у
„ Службеном гласнику РС“,
4. диплома о стручној спреми;
5. исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види да
има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање)
6. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима Друштва
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Друштва, са краћим описом послова које је обављао до
подношења пријаве)
7. исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други
акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова)
8. фотокопија радне књижице
9. оверена изјава да није члан органа политичке странке, односно да му/јој је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке
10. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
11. уверење надлежног органа да лицу није изречена мера безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи
- обавезно психијатријско лечење на слободи
- обавезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са законом.
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9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Општинска управа општине Кањижа, Трг Главни 1,
24420 Кањижа са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Привредног друштва POTISKI
VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ.
Општинска управа општине Кањижа неотворене коверте доставља Комисији за спровођење поступка за избор
директора јавних предузећа у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и
даље поступање.

10. Подаци о лицу за контакт: Даниел Нађ Немеди, број телефона: 064/806-2149, адреса електронске поште:
daniel@kanjiza.rs
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној
фотокопији Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа одбацује закључком против
кога није допуштена посебна жалба.
Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине
Кањижа“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на
интернет страници општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-431/2019-I
Датум: 27.12.2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић с.р.
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