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На основу члана 92. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013) и члана 47. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст, 14/2013 и 21/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној
27. децембра 2013. године, донела је
О Д Л У К У
о ангажовању екстерног ревизора за Заврши рачун буџета
општине Кањижа за 2013. годину
I
За ревизију Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2013. годину ангажоваће се екстерни ревизор.
Задужује се Општинска управа општине Кањижа да спроведе поступак јавне набавке мале вредности за
ангажовање екстерног ревизора за ревизију Завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2013. годину.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-377/2013-I/Б
Дана: 27. 12. 2013. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 35. став 7.
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 и 50/2013 – одлука УС) и члана 47. тачка 5.Статута општине Кањижа („Службени
лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст, 14/2013 и 21/2013) Скупштина општине Кањижа, на
седници одржаној 27. децембра 2013. године, донела је
О Д Л У К У
о доношењу Плана детаљне регулације одводног канала „Шест путева“ у к.о. Мартонош
Члан 1.
Доноси се План детаљне регулације одводног канала „Шест путева“ у к.о. Мартонош (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Укупна површина обухвата Плана износи cca 78,51 ha.
Члан 3.
Циљ израде Плана је трајно решење проблема одводњавања сливног подручја „Шест путева“ у к.о.
Мартонош, односно утврђивање нове регулације и дефинисање површина јавне намене, утврђивање услова за
уређење и изградњу система за одводњавање, којима ће се обезбедити одводњавање предметног сливног подручја,
површине cca 227 ha, као и прописивање стратегије заштите простора.
Члан 4.
План чини саставни део ове одлуке и састоји се од текстуалног и графичког дела:
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Регистрација привредног субјекта
Лиценца одговорног урбанисте
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА:
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
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1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.1. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
1.2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
1.2.1. Граница грађевинског земљишта у грађевинском подручју изван насељеног места (грађевинско земљиште
ван границе градског грађевинског земљишта)
1.3. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
2.1.1. Функционална целина канала ''Шест путева''
2.1.1.1. Зона постојећег канала (К-XI-1)
2.1.1.2. Зона планираног канала
2.1.1.2.1. Коридор планираног државног пута
2.1.1.2.2. Станиште заштићених врста од националног значаја KAN10b – зона забрањене изградње
2.1.1.2.3. Подручје планирано за заштиту (Капетански рит) – зона забрањене изградње
2.1.1.2.4. Коридор магистралног гасовода МГ-06 и МГ-07 – зона ограничене изградње
2.1.1.2.5. Коридор прикључног гасовода високог притиска ДН 100 – зона ограничене изградње
2.1.1.2.6. Коридор бушотинског гасовода – зона ограничене изградње
2.1.1.2.7. Коридор 35 kV далековода – зона ограничене изградње
2.1.2. Остале површине у обухвату Плана
2.1.2.1. Зона сабирне гасне станице „Мартонош запад“
2.1.2.2. Зона државног пута II реда бр. 119
2.1.2.3. Зона постојећих атарских путева
2.1.2.4. Зона планираних атарских путева
2.1.2.5. Зона пољопривредног земљишта
2.1.2.5.1. Гасне бушотине
2.1.3. Нумерички показатељи – подела на целине и зоне
2.2. НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
2.2.1. Површине јавне намене
2.2.2. Претежна намена земљишта
2.2.3. Биланс површина
2.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАО И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО
ПРИКЉУЧЕЊЕ
2.3.1. Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина
2.3.1.1. План регулације
2.3.1.2. План нивелације
2.3.1.3. Површине (парцеле) планиране за јавне садржаје и објекте
2.3.2. Трасе, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру
2.3.2.1. Саобраћајна инфраструктура
2.3.2.2. Водопривредна инфраструктура
2.3.2.3. Електроенергетска инфраструктура
2.3.2.4. Термоенергетска инфраструктура
2.3.2.5. Електронска комуникациона (ек) инфраструктура
2.3.2.6. Зелене површине
2.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО ЦЕЛИНАМА ИЛИ
ЗОНАМА ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА, КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ДОЗВОЛЕ
2.5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ
2.5.1. Евидентирани и заштићени делови природе и непокретна културна добра
2.5.1.1. Заштићена природна добра
2.5.1.2. Заштићена непокретна културна добра
2.5.2. Општи и посебни услови и мере заштите животне средине
2.5.3. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
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2.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ У ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА ПОД
УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ, ОДНОСНО ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА ЧИЈА
ЈЕ ИЗГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА У ТИМ ЗОНАМА
3.1.1. Правила грађења на површинама јавне намене
3.1.1.1. Правила за реконструкцију објеката у зони постојећег канала (К-XI-1)
3.1.1.2. Правила за изградњу објеката у зони планираног канала
3.1.1.3. Правила за изградњу/реконструкцију мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре
3.1.1.4. Правила за изградњу мреже и објеката водопривредне инфраструктуре
3.1.1.5. Правила за изградњу мреже и објеката електроенергетске инфраструктуре
3.1.1.6. Правила за изградњу мреже и објеката термоенергетске инфраструктуре
3.1.1.7. Правила за изградњу мреже и објеката електронске комуникационе (ек) инфраструктуре
3.1.1.8. Правила за озелењавање јавних површина
3.1.2. Правила грађења на површинама претежне намене
3.1.2.1. Смернице за израду Урбанистичког пројекта за изградњу у зони сабирне гасне станице „Мартонош запад“
3.1.2.2. Правила за изградњу у зони пољопривредног земљишта
3.2. УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
3.2.1. Правила парцелације
3.2.2. Правила препарцелације
3.2.3. Формирање грађевинске парцеле
3.3. ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ
ПАРЦЕЛЕ
3.4. УСЛОВИ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРИСТУПА ПАРЦЕЛИ
3.5. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО ПЛАНОМ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОДРЕЂЕНА ОБАВЕЗА ИЗРАДЕ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
3.6. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО:
1.
1.1.

Постојеће стање
Постојећа подела на зоне или целине у обухвату Плана (према планским, историјскоамбијенталним, морфолошким и другим карактеристикама) – извод из ППО Кањижа –
намена простора

1.2.

Постојећа подела на зоне или целине у обухвату Плана (према планским, историјскоамбијенталним, морфолошким и другим карактеристикама) – извод из ППО Кањижа –
мрежа насеља, функција, јавних служби и инфраструктурни системи

1.3.

Постојећа подела на зоне или целине у обухвату Плана (према планским, историјскоамбијенталним, морфолошким и другим карактеристикама) – извод из ППО Кањижа –
туризам и заштита простора

1.4.

Постојећа функционална организација у обухвату Плана са претежном наменом
земљишта

2.

Планска решења Плана детаљне регулације

2.1.
2.2.

Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана
Функционална организација простора – подела на целине и зоне са просторним
ограничењима и режимима спровођења
Предлог површина и капацитета јавне намене
Саобраћајна инфраструктура, регулација и нивелација са карактеристичним
попречним профилима
Планиране трасе, коридори и мрежа јавне комуналне инфраструктуре са зонама
заштите

2.3.
2.4.
2.5.

1:2500

1:2500
1:2500
1:2500
1:2500
1:2500

Саставни дело документационе основе Плана чини Извештај Комисије за планове од 12.12.2013. године о
обављеном јавном увиду у Нацрт Плана.

Број: 22.

27.12.2013.

СТРАНА 589. OLDAL

2013.12.27.

22. szám

Члан 5.
Примерак Плана у аналогном и дигиталном облику чува се у архиви општине Кањижа, а по један
примерак Плана доставља се надлежној организационој јединици Општинске управе за послове урбанизма,
Јавном предузећу за уређење насеља општине Кањижа и Јавном предузећу „Завод за урбанизам Војводине - Нови
Сад“ Нови Сад.
План се у целости објављује на званичној интернет адреси општине Кањижа (www.kanjiza.rs.)
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се организациона јединица Општинске управе надлежна за послове
урбанизма.
Члан 7.
Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“.
Члан 8.
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
Бр: 350-34/2013-I/Б
Дана:27. 12. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011), члана 3. став 1. тачка 1.Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари ујавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012),члана 3. и члана
13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општинеКањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) и члана 47. тачка 15а Статута општине Кањижа („Службенилист
општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст, 14/2013 и 21/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 27. децембра 2013. године, донела је
О Д Л У К У
о прибављању непокретности уписане у ЛН бр. 1056 к.о. Адорјан
у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом
I
ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом непокретност власника Ирене
Пехо кћи Јаноша, са пребивалиштем у Кањижи, ул. Саве Текелије бр. 46., у 1/1 дела, уписана уЛН бр. 1056, к.о.
Адорјан, парцела бр. 4781/2, њива 1. класе, у површини од 52 а 56 m² .
II
Непокретност из тачке I ове Одлуке прибавља се по процењеној тржишној вредности, коју јеЗаписником
бр. 47-03/2013-31 од 11.125.2013. године утврдило Министарство финансија - Пореска управа -Регионални центар
Нови Сад - Експозитура Кањижа, у износу од 9.461,00евра у динарској противвредности по средњем обрачунском
курсу НБС на дан исплате.
III
Уговор о прибављању непокретности из тачке I ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа у
имеопштине Кањижа закључује председник општине.
IV
Средства за прибављање непокретности тачке I ове Одлуке су предвиђена Одлуком о буџету
општинеКањижа за 2014. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2013).
V
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа.“
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Образложење
У члану 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) (у даљем тексту:
Закон)регулисано је да се изузетно непокретне ствари могу прибавити у јавну својину или отуђити из јавне
својиненепосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне
вредностинепокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном
случају топредставља једино могуће решење.
Прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом, по члану 3. тачка 1. Уредбе
оусловима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавнојсвојини
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012),предвиђа и случај
када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристима јединаодговара потребама
власника, корисника, односно носиоца права коришћења с тим, да предлог акта, односноакт о оваком располагању
садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспектаостварења интереса јединице
локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло реализоватијавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда.
Одредбама члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својиниопштине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) утврђено је да се на услове
прибављања и отуђењанепокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавногнадметања и прикупљања писмених понуда примењују одредбе Уредбе о условима прибављања
и отуђењанепокретности у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службенигласник РС“, бр. 24 /2012), док је одредбама члана 13. регулисано да је скупштина општине орган
надлежан задоношење одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Кањижа.
Непокретност уписана у ЛН бр. 1056, к.о. Адорјанје власништво Ирене Пехо, са пребивалиштем у
Кањижи, ул. Саве Текелије бр. 46. Предметна непокретност налази се усуседству земљишта које је предвиђено за
заједничке потребе насељеног места Адорјан (индустријски парк, вашариште, терен за спорт и рекреацију и др.),
сагласно Просторном плану општине Кањижа из 2012. године, а Комисија за комасацију је имала обавезу да из
комасационе масе издвоји 18 хектара земљишта за ове намене. Због тога је Скупштина општине Кањижа на 11.
седницидонела одлуку о покретању поступка за прибављање предметне непокретности ујавну својину општине
Кањижа непосредном погодбом. Истом одлуком, именована је Комисија за спровођењепоступка непосредне
погодбе, која је прибавила акт надлежног пореског органа о процени тржишне вредностипредметне
непокретности и сагласност власника за отуђење непокретности по процењеној тржишнојвредности.
Министарство финансија - Пореска управа - Регионални центар Нови Сад - Експозитура
Кањижазаписником бр. 47-03/2013-31 од 11.12.2013. године утврдило је тржишну вредност непокретности
уписане у ЛН 1056, к.о. Адорјан у износу од 9.461,00евра у динарској противвредности по средњем обрачунском
курсу НБС на дан исплате.
Комисија је на основу прибављене сагласности власника ипроцене надлежног пореског органа сачинила
записник са предлогом за прибављање предметне непокретностии исти доставила Општинском већу.
Општинско веће утврдило је предлог одлуке о прибављању непокретности уписане у ЛН 1056, к.о.
Адорјан у јавну својину општине Кањижа, пошто је то у интересу становништвау насељеном месту Адорјан и
условје за изградњу индустријског парка, вашаришта, терена за спорт и рекреацију, сагласно планском документу.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-356/2013-I/Б
Дана: 12. 27. 2013.године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011), члана 3. став 1. тачка 1.Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари ујавној својини
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012),члана 3. и члана
13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у својини општинеКањижа („Сл. лист
општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) и члана 47. тачка 15а Статута општине Кањижа („Службенилист
општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст, 14/2013 и 21/2013) Скупштина општине Кањижа, на седници
одржаној 27.децембра 2013. године, донела је
О Д Л У К У
о прибављању непокретности уписаних у ЛН бр. 747 и ЛН бр. 1826 к.о. Адорјан
у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом
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I
ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину општине Кањижа непосредном погодбом непокретности власника
Малвин Римар кћи Пала, са пребивалиштем у Сенти, ул. „7. јула“ бр. 17., у 1/1 дела, и то: непокретност уписана
уЛН бр. 747 к.о. Адорјан парцела бр. 4784/1, њива 1. класе, у површини од 57 а 60 m² и непокретност уписана у
ЛН бр. 1826 к.о. Адорјан, парцела бр. 4781/13, њива 1. класе, у површини од 17 а 85 m².
II
Непокретности из тачке I ове Одлуке прибављају се по процењеној тржишној вредности, коју
јеЗаписником бр. 47-03/2013-31 од 11.12.2013. године утврдило Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа, у износу од 13.580,00евра у динарској противвредности по
средњем обрачунском курсу НБС на дан исплате.
III
Уговор о прибављању непокретности из тачке I ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа у
имеопштине Кањижа закључује председник општине.
IV
Средства за прибављање непокретности тачке I ове Одлуке су предвиђена Одлуком о буџету
општинеКањижа за 2014. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2013).
V
Oву Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа.“
Образложење
У члану 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11) (у даљем тексту:
Закон)регулисано је да се изузетно непокретне ствари могу прибавити у јавну својину или отуђити из јавне
својиненепосредном погодбом, али не испод од стране надлежност органа процењене тржишне
вредностинепокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном
случају топредставља једино могуће решење.
Прибављање непокретности у јавну својину непосредном погодбом, по члану 3. тачка 1. Уредбе
оусловима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавнојсвојини
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012),предвиђа и случај
када непокретност која се прибавља у јавну својину по својим карактеристима јединаодговара потребама
власника, корисника, односно носиоца права коришћења с тим да предлог акта, односноакт о оваком располагању
садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспектаостварења интереса јединице
локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло реализоватијавним надметањем, односно
прикупљањем писмених понуда.
Одредбама члана 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у
својиниопштине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 и 16/2013) утврђено је да се на услове
прибављања и отуђењанепокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавногнадметања и прикупљања писмених понуда примењују одредбе Уредбе о условима прибављања
и отуђењанепокретности у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
(„Службенигласник РС“, бр. 24 /2012), док је одредбама члана 13. регулисано да је Скупштина општине орган
надлежан задоношење одлуке о прибављању непокретности у јавну својину општине Кањижа.
Непокретности уписане у ЛН бр. 747 к.о. и ЛН бр. 1826 к.о. Адорјан власништво су Римар Малвин кћи
Пала, са пребивалиштем у Сенти, ул. „7. јула“ бр. 17. Предметне непокретности налазе се усуседству земљишта
које је предвиђено за заједничке потребе насељеног места Адорјан сагласно Просторном плану општине Кањижа
из 2012. године, а Комисија за комасацију имала је обавезу да издвоји из комасационе масе 18 хектара земљишта
за ове намене. Због тога је Скупштина општине Кањижа на 11. седницидонела одлуку о покретању поступка
прибављања предметне непокретности ујавну својину општине Кањижа непосредном погодбом. Истом одлуком
именована је Комисија за спровођењепоступка непосредне погодбе која је прибавила акт надлежног пореског
органа о процени тржишне вредностипредметне непокретности и сагласност власника за отуђење непокретности
по процењеној тржишнојвредности. Министарство финансија - Пореска управа - Регионални центар Нови Сад Експозитура Кањижазаписником бр. 47-03/2013-31 од 11.12.2013. године утврдило је тржишну вредност
непокретности уписане у ЛН 747, к.о. Адорјан и непокретности уписане у ЛН бр. 1826 к.о. Адорјану износу од
13.580,00евра у динарској противвредности по средњем обрачунском курсу НБС на дан исплате.
Комисија је на основу прибављене понуде ипроцене надлежног пореског органа сачинила записник са
предлогом за прибављање предметне непокретностии исти доставила Општинском већу.
Општинско веће утврдило је предлог одлуке о прибављању непокретности уписане у ЛН 1056, к.о.
Адорјан и непокретности уписане у ЛН бр. 1826 к.о. Адорјан у јавну својину општине Кањижа, пошто је то у
интересу становништвау насељеном месту Адорјан и условза изградњу индустријског парка, вашаришта, терена за
спорт и рекреацију, сагласно планском документу.
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Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

На основу члана 32. тачка 19. Закона о локалнојсамоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр.129/07) и
члана 47. тачка 19. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст,
14/2013 и 21/2013) Скупштина општине Кањижа, на седнициодржаној 27. децембра 2013. године, донела је
О Д Л УК У
о давању сагласности на употребу имена општине Кањижа у називу
Удружења Цивили за Општину Кањижа
I
Даје се сaгласност на употребу имена општине Кањижа у називу Удружења Цивили за Општину
Кањижа.
II
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-346/2013-I/Б
Дана: 27. 12. 2013. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Ервин Хужвар с. р.

СТРАТЕГИЈА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
ЗА 2014–2018. ГОДИНУ

I. Увод
Зашто треба донети Стратегију популационе политике општине?
Смањење популације и старење друштва представља у целој Европи, па тако и у Србији а и у нашој општини
озбиљан проблем. Ови неповољни демографски токови већ и краткорочно могу да заједницу ставе пред озбиљне
друштвене, социјалне, буџетске и изазове у запошљавању, па стога је држање ове теме на дневном реду и трагање
за решењима једнако је витално питање за свакога.
За преокрет неповољних промена потребно је јачати породичну политику, признати стратешку улогу
породице и људски фактор ставити у жижу токова. Из примера земаља које по стопи наталитета „испуњавају
захтеве“ види се да су предвидљивост система породичне политике, релативна сигурност запошљавања, као и
ускладивост рада и приватног живота – они услови, који су потребни да се заснивање породице може планирати и
оно буде сигурно, те се стимулише одлучивање за рађање већег броја деце.
Савет мађарске националне мањине је приступио и изградио Акциони план (Стратегију) популационе
политике, што представља неопходан предуслов да би се који неповољни токови обуздали. Следствено томе, и у
Кањижи се морају предвидети сличне мере и програми. У том интересу је израђен Стратешки план популационе
политике општине Кањижа за период од 2014 до 2018. године.
Стратешким планом популационе политике се обухвата период од пет година. Радна група је имала у виду
Стратегију подстицања рађања у Србији („Службени гласник РС“, бр. 13/2008), Програм демографског развоја АП
Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 3/2005), Демографски стратешки акциони план Националног савета
Мађарске националне мањине за период од 2013 до 2017, као и Стратегију развоја општине.
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Реализација стратешких докумената претпоставља повезивање и схринхозиновано деловање од стране сваког
друштвеног актера наше заједнице – локалне самоуправе Кањиже, њених установа, предузетника, невладиних
организација, медија, цркава итд. Овај докуменат има за циљ да се покрене процес којим се дефинишу потребне
мере, њихова динамика, с посебним освртом на следећи период развојне политике у општини. Овом стратегијом
се свакако жели подржавати Стратегија развоја општине донета 2011. године, којој је дат наслов „Општина која
привлачи и задржава – где и млади имају сигурну будућност“.
У општини Кањижа, демографски показатељи су поразни, због чега је неопходно одмах предузети мере које
имају дугорочно дејство и биће непрекидне. Из анализа произилази који су непосредни и индиректни узроци
услед којих је данашња ситуација настала:
– драстично смањење броја рађања,
– одлазак образованих младих људи,
– недостатак стварања радних места,
– висок моралитет.
Општина и месне заједнице располажу са веома малим бројем инструмената који би се могли користити за
побољшање ситуације, међутим, елимисањем недостатка наменског развоја, прераспоређивања средстава за друге
намене и задатке могуће је учинити прве кораке, те на основу акционог плана који ће се сада припремити,
неопходно је израдити дугорочни сет мера.
Јачина овог документа се крије у томе да садржи најбитније смернице развоја локалне заједнице, а јачину
учесника-носилаца реализације налазимо у сарадњи, консензусу, рационалној расподели извора и успешним
конкурсним пројектима. Због ових разлога, реализација зацртаних циљева нам је заједнички задатак и процес у
току којег је неопходно да сваки учесник улаже напор, снагу и одлучност.

II. Пресек популационе ситуације
Укупан број становништва Србије је у односу на 2002. годину смањен за 311.139. Док је 2002. године у
земљи живео 7.498.001 грађанин, године 2011. је овај број сужен на 7.186.862. Узрок овакво огромног смањења,
првенствено налазимо у негативном прираштају, пошто већ дуги низ година, па и деценија, број мртвих
премашује број рођених. У другом плану, опадању броја становника доприноси исељење и, мада у односу на то
немамо поуздане податке, може се скоро са потпуном сигурношћу рећи да је тиме највише обухваћена омладина и
интелектуалци, то је резултат такозваног „одлива мозгова“.
Демографски и емиграциони токови у Војводини су противречни: за овај регион је карактеристична
депопулација, убрзано старење становништва, повећање морталитета, односно смањење наталитета (природни
прираштај износи -4,7‰), али, истовремени значајни имиграциони токови, настањење избеглица допринели су
апсолутном повећању броја становника. У Србији, на жене од 15. године живота па надаље спадају по 1,96
живорођене деце.
Дакле, познато нам је да је у општинама Србије и Војводине природни прираштај негативан, у насељима се
структура становништва стари. Број душа у Покрајини се смањује, годишње се роди 18–20 хиљада деце, а
истовремено број умрлих се креће око 30 хиљада.
Према подацима Статистичког завода, природни прираштај Србије у 2008 години износи -4,6‰, Војводине 5‰, док је овај показатељ у Севернобанатском округу -7,4‰. Па кад бисмо помислили да се овај негативни
прираштај већ не може пребацити, тада се испостави да општина Кањижа може и то – у негативном смислу: са
својих -7,8‰ природног прираштаја наша општина предњачи међу подручјима која су погођена „белом кугом“.
Наша општина спада у групу општина „са дубоком демографском старошћу“, где се просечна старост
становништва креће између 40-43 године. Учешће старијих од 65 година је изразито високо.
Дакле, наведени подаци постављају потребу утицаја на демографске токове.

III. Постојећи прописи и мере којима се подржавају породице и рађање деце
Активности законодавства којима се обухвата ова област, јављају се на нивоима републике, покрајине и
локалне самоуправе. На подручју Републике Србије се доносе правни прописи и друге мере за подршку породице
и рађања деце на разним нивоима.
Устав Републике Србије у свом члану 66. се залаже за истакнуту заштиту породице, мајке, самохраног
родитеља и детета, а у члану 63. став 2. поставља за циљ подршку одлуци за рађање деце и стимулацију родитеља
у том правцу, којим одредбама се обезбеђује чврста основа за доношење правних прописа у овим областима у
наредном периоду и на нижим нивоима.
Закон о породици се детаљно бави појмовима породице, материнства, очинства, брака, одлуком за рађање
деце и другим појмовима, прецизирајући и регулисајући их.
Закон о финансијској подршци породица са децом обухвата побољшање услова за задовољавање основних
потреба деце, посебан подстицај рађању деце и подршку материјално угроженим породицама са децом. Законом
се предвиђају материјална давања, и то: накнада за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета
и одсуство са рада ради посебне неге детета, родитељски додатак, дечји додатак, накнада трошкова боравка у
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предшколској установи за децу без родитељског старања, са сметњама у развоју и из материјално угрожених
породица.
И Закон о раду се бави заштитом материнства, као и гарантовањем одсуства ради порођаја и ради неге детета.
У смислу измена Закона донетих 2013. године пак послодавци се обавезују да запосленим породиљама које се са
породиљског одсуства врате превремено, тј. пре истека годину дана, обезбеђују 90 минута дневно ради дојења.
У смислу Закона о одређивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Покрајина путем својих органа
пружа повишени ниво заштите права породице, деце, трудница, мајки на породиљском одсуству, самохраним
родитељима са децом, у складу са Програмом популационе политике АП Војводине и мерама за његову
реализацију.
Поменутим Програмом популационе политике, донетим 2005. године, зацртано је више циљева: подршка
рађању деце, очување репродуктивног здравља младих, борбом против стерилитета, смањивање терета услед
изазова материнства и очинства, усклађивање рада и материнства, популационо образовање и активирање
локалних самоуправа.
У складу са Програмом развоја популационе политике АП Војводине донето је више одлука и уредби, које
имају за циљ подршку породицама и подстицај рађања деце, али одлуком Уставног суда Србије од 10. јула 2012.
године, ови прописи и одлуке су укинути одлуком Покрајинске скупштине од 13. фебруара 2013. године. До данас
је остала на снази једино одлука донета у фебруару ове године којом се предвиђа финансијско давање за треће
дете у породици, у висини од 12.000,00 динара.
Чланом 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник Републике Србије“, бр.
16/2002, 115/2005 и 107/2009) омогућено је да локалне самоуправе утврде и додатна права ако су за подршку
породицама предвиделе буџетска средства.
Постојећи прописи и мере општине Кањижа за подршку породици и рађању деце:
1) Одлука о правима на финансијску подршку породицама са децом (на основу одлуке, породице са децом
у општини имају право на следеће финансијске подршке:
1. право на једнократну новчану помоћ за прво-, друго- и трећерођено дете,
2. право на дечија колица за близанце и близанце-тројке и
3. право на једнократну новчану помоћ прворођеној девојчици и дечаку и у новој години).
2) Одлука о целокупном преузимању трошкова боравка у предшколској установи трећег, односно
четвртог детета по редоследу рођења на терет буџета општина Кањижа (таква деца имају право на целокупно
преузимање трошкова цело- односно полудневног боравка у предшколској установи која функционише у мрежи
установа утврђеној од стране Скупштне општине).
3) Одлука о остваривању права у области социјалне заштите (Овом одлуком се утврђују права у области
социјалне заштите које обезбеђује општина Кањижа у складу са Законом о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана, друга права у области социјалне заштите и посебне облике социјалне заштите, као
и обим ових права, услове и начин њиховог остваривања)
4) Одлука о регресирању трошкова путовања редовних ученика средњих школа (регресирање путних
трошкова од 10 до 50%).
5) Одлука о стипендирању студената из општине Кањижа.
6) Одлука о условима и начину остваривања права на бесплатну исхрану деце у предшколској установи и
основној школи.
Радна група је горе наведене постојеће прописе који чине систем подршки породицама у општини, такође
уградила у Акциони план, као његов саставни део.

IV. SWOT-anaлиза – Демографска ситуација
Снаге су унутрашњи потенцијали на основу којих се развојне идеје могу извести. Слабостима се прикупљају
недостаци који представљају сметњу у планирању и реализацији развоја. Приликама се обухватају конкретне
идеје, а Претњама – фактори ризика.
Снаге
– карактеристичан систем вредности наклоњен
породици
– уважавање брака
– присуство невладиних организација
– ангажованост цркава
– постојећи прописи и мере локалне самоуправе за
подршку породици и рађању деце
– функционалне установе (јаслице, дечји вртићи, школе
– средња, основне, музичка, здравство, социјална
заштита, обданиште, култура, црква, библиотека,
спортски савез, итд)
– постојање локалних средстава јавног информисања

Слабости
– низак број рађање деце
– неинформисаност послодаваца
– недостатак осамостаљења младих
– нестабилност партнерских односа – мањински
комплекс – објективни и субјективни
– миграција младих
– неинформисаност породица о систему подршки
– песимизам – потцењивање средине и самог себе
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– делатност невладиних организација (Црвени крст,
удружења, спортски клубови итд)
– спремност Националног савета Мађара за сарадњу и
његово координаторско ангажовање у заједници са
општинама
Прилике
– систем подршке породици
– улога медија
– добра промотивна делатност
– образовање предузетништава по ЈПП основи
– објављивање резултата на јавним форумима
(публикације, конференције)
– јачање улоге цивилне сфере
– успешна сарадња са установама
– успешна сарадња са Националним саветом Мађара
– заштита интереса циљних група
– заједнички програми
– обележавање значајних датума
– утицати на циљне групе (образовање вршњака, рад у
радионицама итд)
– мапирање и утемељење могућности подршки
(расписивање наменских конкурса за цивиле, праћење
расписаних конкурса у иностранству, учешће,
конзорцијалне сарадње)
– смањење броја побачаја

Претње
– економска и друштвена неизвесност
– укидање радних места
– непријатељска друштвена клима
– несистематичан систем породичних подршки
– миграција и асимилација младих
– недостаци програма образовних установа
– недостатак локалне подршке, отпор
– глобализација – потрошачка култура и егоизам
– мобилност због стеченог мађарског држављанства
– недовољна усмереност системских мера државе
(дечји додатак)

V. Оснивање буџетских фондова за спровођење мера подршке породици и рађању деце
Како би се Акциони план популационе политике наше општине могао остварити, неопходно је створити
сигурне буџетске фондове. Буџетом је потребно поткрепити досадашње мере за подршку породици и рађању деце,
као и новопредложене мере.
Међутим, за успешно деловање је услов стручно планирање, спремни пројектни менаџмент, ефикасна
расподела и коришћење расположивих, као и потенцијалних ресурса.
Извори на које рачуна Стратешки план: буџет локалне самоуправе, извори јавних предузећа и јавних
установа, односно конкурсни извори. Задатак је радне групе за израду стратегије и акциног члана популационе
политике и Комисије за популациону политику да израде и дају предлог за обезбеђивање буџетских средстава за
мере предвиђене Акционом планом популационе политике. Овај предлог у односу на предвиђена буџетска
средства обавезно се даје пре усвајања буџета општине за текућу годину.
VI. Стратешки циљеви, програми и мере
Задатак је радне групе, партнера који учествују у реализацији Стратешког плана популационе политике и
локалне самоуправе да израде локалну популациону политику чије су главне детерминанте:

