
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ       MAGYARKANIZSA  

 

            ОПШТИНЕ                     KÖZSÉG  

 

            КАЊИЖА          HIVATALOS  LAPJA  
 

 

 

Број 23.    17.09.2020. год.   LIII.                           23.  szám    2020.09.17.  LIII.  évf. 
   



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  438.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. 

септембра 2020. године донела је  

 

O Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборникa Скупштине општине Кањижа, РЕЖЕА ДОМОНКОША, рођеног 

1968. године, пољопривредник, из Мале Пијаце, са изборне листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - 

PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР. 

 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме 

је престао мандат. 

 

III 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) је прописано да када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме 

је престао мандат. О потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат 

новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

 Роберту Фејстамеру, изабраном са изборне листе листе VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - 

PÁSZTOR ISTVÁN – САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ИШТВАН ПАСТОР престао је мандат 

одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је изабрана, због избора на функцију 

председника општине Кањижа на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 21. августа 

2020. године. 

Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника.  

   Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Роберта Фејстамера, додељује се 

Режеу Домонкошу, рођеном 1968. године, пољопривреднику, из Мале Пијаце, са исте изборне листе. Од 

кандидата Режеа Домонкоша је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине 

општине Кањижа.  

Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату  издала Уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-229/2020-I дана 10.9.2020. године, а Административно-мандатна 

комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог Уверења.  

Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат, те у складу са наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.  

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења овог решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                  Роберт Лацко с.р.  

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-262/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  439.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. 

септембра 2020. године донела је  

 

O Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборникa Скупштине општине Кањижа, МИЛОША КРАВИЋА, рођеног 

1955. године, предузетнику из Кањиже, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме 

је престао мандат. 

 

III 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) је прописано да када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме 

је престао мандат. О потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат 

новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

 Небојши Ракићу, изабраном са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ престао је 

мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је изабрана, због избора на функцију 

заменика председника општине Кањижа на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 21. 

августа 2020. године. 

Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника.  

   Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Небојше Ракића, додељује се 

Милошу Кравићу, рођеном 1955. године, предузетнику из Кањиже, са исте изборне листе. Од кандидата Милоша 

Кравића је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине општине Кањижа.  

Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату  издала Уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-231/2020-I дана 10.9.2020. године, а Административно-мандатна 

комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог Уверења.  

Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат, те у складу са наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.  

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења овог решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-264/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. 

септембра 2020. године донела је  

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  440.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
O Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборникa Скупштине општине Кањижа, ЕРВИНА БЕХАРОВИЋА, рођеног 

1999. године, студенту из Кањиже, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 

II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме 

је престао мандат. 

 

III 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) је прописано да када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме 

је престао мандат. О потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат 

новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

 Марку Ждеру, изабраном са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ престао је 

мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је изабрана, због избора на функцију 

члана Општинског већа општине Кањижа на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 21. 

августа 2020. године. 

Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 , 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника.  

   Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Марка Ждера, додељује се Ервину 

Бехаровићу, рођеном 1999. године, студенту из Кањиже, са исте изборне листе. Од кандидата Ервина Бехаровића 

је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине општине Кањижа.  

Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату  издала Уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-232/2020-I дана 10.9.2020. године, а Административно-мандатна 

комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог Уверења.  

Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат, те у складу са наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.  

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења овог решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-265/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. 

септембра 2020. године донела је  

O Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборникa Скупштине општине Кањижа, ЂОРЂА ТОДИЋА, рођеног 1988. 

године, проф. спортисти из Зимонића, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ. 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  441.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до истека мандата одборника коме 

је престао мандат. 

 

III 

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

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) је прописано да када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме 

је престао мандат. О потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат 

новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. 

 Зорану Томину, изабраном са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ престао је 

мандат одборника у Скупштини општине Кањижа пре истека времена на које је изабрана, због избора на функцију 

члана Општинског већа општине Кањижа на конститутивној седници Скупштине општине Кањижа одржаној 21. 

августа 2020. године. 

Одредба члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 , 54/2011, 

12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) прописује да се када одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника.  

   Сагласно наведеном, мандат одборника Скупштине општине Кањижа Зорана Томина, додељује се Ђорђу 

Тодићу, рођеном 1988. године, проф. спортисти из Зимонића, са исте изборне листе. Од кандидата Ђорђа Тодића 

је прибављена писмена сагласност да прихвата мандат одборника Скупштине општине Кањижа.  

Општинска изборна комисија општине Кањижа је именованом кандидату  издала Уверење о избору за 

одборника Скупштине општине Кањижа бр. 013-233/2020-I дана 10.9.2020. године, а Административно-мандатна 

комисије је утврдила сагласност извештаја Општинске изборне комисије и издатог Уверења.  

Сходно члану 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат, те у складу са наведеним Скупштина општине Кањижа доноси ово решење.  

Упутство о правном средству: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у року од 48 

часова од дана доношења овог решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-266/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 5. став 5. Закона о путевима („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 41/18 и 95/18 - др. закон) и члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист 

општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 17. 

септембра 2020. године, донела је  

О Д Л У К У 

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

Члан 1 

Овом одлуком врши се категоризација општинских путева и улица на територији општине Кањижа.  

 

Члан 2 

Општински путеви, у смислу ове одлуке, су јавни путеви који саобраћајно повезују територију Општине, 

као и територију Општине са мрежом државних путева.  
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Члан 3 

Општински путеви на територији општине Кањижа су:  

 

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ 

ОЗНАКА  НАЗИВ 

27-1 Државни пут IIА реда бр.100 - Мале Пијаце (општински пут 27-2) 

(улице кроз насељено место Мале Пијаце: Пут Малопијачки, Страна Киришка, Листова) 

27-2 Граница града Суботица - Мале Пијаце - Мали Песак - државни пут IБ реда бр.13 

(улице кроз насељено место Мале Пијаце: Шупљачки пут, Суботички пут, Суботичка, Кошут Лајоша, 

Кањишки пут, улице кроз насељено место Мали Песак: Багремов пут, Републиканска) 

27-3 Државни пут IБ реда бр.13 (излаз/улаз из правца Хоргоша) - Мартонош - Државни пут IБ реда бр.13 

(излаз/улаз из правца Кањиже) 

(улице кроз насељено место Мартонош: Зелена долина, Маршала Тита, Трг Слободе, Трг Дожа Ђерђа, 

Братства и јединства, Трг Фисклутуре, Дудов пут) 

27-4 Државни пут IIА реда број 102  (излаз/улаз из правца Кањиже) - Адорјан - Државни пут IIА реда број 

102  (излаз/улаз из правца Сенте) 

(улице кроз насељено место Адорјан: 29. Новембра, Маршала Тита (део до ул. Арањ Јаноша), Арањ 

Јаноша, Пап Пала (од ул. Арањ Јаноша) 

27-5 Државни пут IIА реда број 102 - Трешњевац - Државни пут IIБ реда број 300 

(улица кроз насељено место Трешњевац: Маршала Тита) 

27-6 Државни пут IIБ реда број 300 - Тотово Село - Долине - Општински пут 27-8 

(улица кроз насељено место Тотово Село: Пут Јожефа Атиле (до парцеле бр. 4998 к.о. Трешњевац), 

улица кроз насељено место Долине: Петефи Шандора, улица кроз насељено место Ором: Долински пут) 

27-7 Општински пут 27-6 - Тотово Село 

(улица кроз насељено место Тотово Село: Алмаши Габора) 

27-8 Граница града Суботица - Ором - Државни пут IIБ реда број 300 

(улица кроз насељено место Ором: Велики пут) 

27-9 Општински пут 27-8  - Ново Село 

(улица кроз насељено место Ново Село: Херцег Јаноша (до парцеле бр. 1217, к.о. Ором) 

 

Члан 4 

Улице, у смислу ове одлуке, су јавни путеви у насељу који саобраћајно повезују делове насеља.  

 

Члан 5 

Улице се категоришу на следећи начин:  

1. примарне улице  

2. секундарне улице  

3. терцијарне улице.  

 

Члан 6 

Примарне улице су: 

 

Назив насељеног места  Назив улице 

Хоргош Барток Беле, Кањишки пут, Кошут Лајоша (део који је истовремено траса држ. пута бр. 13), 

Сегедински пут, Суботички пут,  Светог Петра, Велика (део који је истовремено траса држ. 

пута бр. 13), Његошева 

Кањижа Школски трг, Алеја кестенова, Цетињска, Дамјанићева, Главна, Трг Главни, Хоргошки пут,  

Новокнежевачки пут,  Пут народних хероја, Суботички пут,  Светог Саве, Светог Стефана,. 

Трешњевац Сенћански пут (део који је истовремено траса држ. пута бр. 300) 

Велебит Николе Тесле (део који је истовремено траса држ. пута бр. 301) 

 

Секундарне улице су:  

 

Назив насељеног 

места  

Назив улице 

Хоргош Железничка, Шор Љиљана,  Арањ Јаноша,  Балаж Беле,   Банове Баште, Бранkа Радичевића, 

Бреза, Данила Бојовића,  Данко Пиште,  Дожа Ђерђа, Језерска, Калварије, Камарашки пут, 

Капрош, Карасова,   Кендереш шор,  Кланице, Кошут Лајоша (део: Железничка - Светог 

Петра), Ластина, Липова, Мађар Едеа, Мајур Буџаk, Мала, Малопијачkи пут, Матије Гупца,   
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Морахаломсkи пут, Омладинска, Попова, Републиканска, Рузмарина, Сингерова, Стевана 

Сремца, Сутонсkи пут, Светог Јована Непомуkа,   Светог Стефана, Теведе пут, Тишина, 

Трнски шор, Турзо Лајоша, Вашаришта, Велика (део: Светог Петра - Ратарска), Виноградска, 

Вирагова,   Војвођанска, Вуkа Караџића, Задружна, Змај Јовина 

Кањижа Жеталачка, Шумарски пут, Ади Ендреа, Арањ Јаноша, Бањски Венац, Болничка, Болманска, 

Босанска, Цигларска,  Црепска, Далматинска, Дунавска, Дурмиторска, Франкопанова, 

Гагаринова, Хрватска, Јесенска, Карађорђева, Которска, Кумановска, Лала,  Личка,   

Македонска,  Мале Цркве, Михајло Пупин, Милоша Димитријевића, Милоша Обилића,  

Николе Тесле, Озораи Арпада, Пијачни трг, Радничка, Рибарска, Рибарски трг, Рузвелтова, 

Саве Текелије,   Сплитска, Тисина, Творничка, Војводе Путника, 

Трешњевац Маршала Тита, Сечеи Лајоша 

Велебит Ђуре Мандарића, Лазара Илића, Личка,  Солунских добровољаца,  Његомир Марка 

Зимонић Симе Шолаје, Славка Родића 

 

Терцијарне улице су: 

 

Назив насељеног 

места  

Назив улице 

Адорјан 1. маја,  29.новембра,  Ади Ендреа,  Арањ Јаноша,  Дожа Ђерђа,  Дуванска, Јожефа Атиле, 

Киш Ференца, Кошут Лајоша, Маршала Тита,  Пап Пала,  Петефи Шандора, Рибарска, 

Ромски пут, Танчић Михаља 

Долине Петефи Шандора 

Хоргош Жилинскијева, Школска, Шумска, Ади Ендреа, Баштованска, Багремова, Београдска, Цркве, 

Доситеја Обрадовића, Гардоњи Гезе, Гробљанска, Гунараш,   Јожефа Атиле, Јокаи Мора, 

Кунтова, Лањи Беле, Миксат Калмана,  Мориц Жигмонда, Ослобођења, Петефи Шандора,  

Подрума, Радничка, Ратарска, Рибље Пијаце,  Сигетов шор,  Светог Саве, Витице Косе, 

Владимира Назора, Њилаши Шандора 

Кањижа Железничка, Широка, Шумадијска,  Шумска, Ђачка, Ђорђа Крстића, Чарнојевићева, Чепе 

Имреа, 7. јула, Алеkсандар Тишма, Алексе Шантића, Анђела, Апостолска, Атилина, Авалска, 

Бачка, Банатска, Барањска, Бечејска, Београдска, Беседеш Јожефа, Бикарница, Боре 

Станковића, Бршљанска, Бранка Радичевића, Братства јединства, Бреза, Црногорска, Дожа 

Ђерђа, Доситеја Обрадовића, Дринсkа, Душана Поповића, Дубровачка, Дудињака, Дугина,  

Дуња, , Фехер Ференца, Гал Ласла, Хајдук Станка, Харшањи Тибора,  Херцеговачка, , Јожефа 

Атиле, Калварије, Карловачка, Класја, Кошут Лајоша, Кох Арнолда,  Копаоничка, Косовска, 

Козарска, Крагујевачка, Крфска, Ластина, Латак Иштвана, Летња, Ливадска, Ловћенска, 

Мажуранићева, Мачванска, Мајданска, Мајска, Мајтењи Михаља, Мала, Мале пруге, Мали 

сокак, Мартон Маћаша, Метларска, , Мостарска, Наде, Народни парк, Нишка, Новосадска, 

Нушићева, Обала Тисе, Октобарска, Панчевачка, Петефи Шандора, Плитвичка, Подгоричка, 

Позоришна,   Пролећна, Љиљана, Љубљанска, Републиканска, Сабљарска, Сарајевска, 

Сенћанска, Сентадрејска, Сибињанин Јанка,  Сkопљанска,  Словеначка, Соколска, Солунска, 

Сомборска,   Старогробљанска,  Стевана Сремца, Сунцокрет, Сутјеска, Светог 

Јована,Светозара Милетића, Танчић Михаља, Тишине, Тисин цвет, Тополска, Уска, 

Вишњићева, Виноградска, Владике Његоша, Водолијска, Војвођанска, Вука Караџића, 

Занатлијска, Зелени венац,  Зилахи Лајоша, Змај Јове Јовановића, Зорина 

Мале Пијаце Шогорова, Шупљачки пут, Ади Ендреа, Арањ Јаноша, Братства јединства, Црквена, 

Кањишки пут, Киш Ференца, Кошут Лајоша, Костолањи Дежеа, Листова, Молнаров шор, 

Вашаришта, Ризничка, Страна Киришка, Суботичка, Суботички пут,  

Мали Песак Багремов пут, Дожа Ђерђа ,  Републиканска 

Мартонош Шереш Гезе, Шипош Иштвана, Берkић Јожефа, Братства Јединства, Дудов пут, Гробљанска, 

Ивана Милутиновића, Иве Лоле Рибара, Јожефа Атиле, Крстеканић Ратка, Маршала Тита, 

Моравска, Нушићева, Оковачки Ђорђа, Пецин Исе, Петефи Шандора, Петра Драпшина, 

Петрић Радивоја, Пролетерска, Радничка, Саве Ковачевића, Северска, Сутјеска, Светозара 

Марковића, Тенковска, Тиска, Трг Дожа Ђерђа, Трг фискултуре, Трг Слободе, Туру 

Шандора, Викенд Насеље, Виноградска 

Ново Село Херцег Јаноша, Јокаи Мора,Мориц Жигмонда 

Ором Арањ Јаноша, Барток Беле, Велики пут, Данко Иштвана, Фехер Ференца, Иве Андрића, 

Кошут Лајоша, Кодаљ Золтана, Костолањи Дежеа, Мала, Мора Ференца, Николе Тесле, 

Радноти Миклоша, Сарваш Габора, Стевана Сремца, Задружна 

Тотово Село 1 .маја,  Алмаши Габора, Арањ Јаноша,  Дамјанићев трг, Гробљанска, Кошутова, Мајсторска, 

Пут Јожефа Атиле, Рожина, Тот Јожефа, Ватрогасна 
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Трешњевац Штипска, 29. новембра, 8. марта, Ади Ендреа, Бајзак Михаља, Болманска, Давида Гезе, 

Граничарска, Гробљанска, Хорват Јаноша, Киш Ференца, Курија, Нађ Косте, Нова улица, 

Пекла Силвестера, Петефи Шандора, Пиротска, Планинска, Пролетерска, Рекецки Петера, 

Ресавска, Скерлићева, Топчидерска, Требињска, Тузланска, Виноградска, Задружни пут, 

Земунска 

Велебит Басарић Милана, Богдановић Јована, Новковић Стевана  

Зимонић Ђуре Пуцара, др Младена Стојановића, Душана Чубића, Крајишка, Вељка Влаховића, 

Џемала Биједића 

 

 

Члан 7 

Мрежу путева на територији општине Кањижа поред државних путева утврђених актом којим се утврђује 

мрежа државних путева, и општинских путева и улица утврђених овом одлуком чине и некатегорисани путеви, 

који ће бити утврђени посебном одлуком.  

 

Члан 8 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању општинских путева („Службени 

лист општине Кањижа“, бр. 12/2009). 

 

Члан 9 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа        Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-252/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа  

 

 

На  основу  члана  20.  став  1.  тачка  3.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени гласник  РС“,  бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана  7.  став  1.  Закона  о путевима  („Службени гласник  

РС“,  бр. 41/2018 и 95/2018 - др. закон),  члана  39.  Закона  о  прекршајима („Службени  гласник  РС“,  бр.  65/2013,  

13/2016 и 98/2016 - одлука УС)  и  члана 40. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 2/2020 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра године 

донела је 

О Д Л У K У 

О ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ,  ЗАШТИТИ И УПРАВЉАЊУ НЕKАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  

 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 1  

 Овом Одлуком уређује се и обезбеђује коришћење, управљање, заштита, одржавање, изградња, 

реконструкција и финансирање некатегорисаних путева на територији општине Кањижа.  

 

Члан 2  

 Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника, који 

Скупштина општине прогласи некатегорисаним путем и који је као такав уписан у јавне евиденције о 

непокретностима и правима на њима.  

 Некатегорисани путеви у смислу ове Одлуке су: 

 1. атарски путеви;   

 2. шумски путеви;  

 3. путеви на насипима за одбрану од поплава 

 4. путеви који воде до салашких насеља и друго.  

 Некатегорисани путеви су у јавној својини и заједно са јавним путевима чине мрежу путева.  
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Члан 3  

 Послове управљања, заштите и одржавања некатегорисаних путева на подручју општине Кањижа, 

обавља Јавно предузеће за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, као управљач некатегорисаним путевима (у 

даљем тексту: Управљач пута).  

 

II УПРАВЉАЊЕ НЕKАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА  

 

Члан 4  

 Управљање некатегорисаним путевима представља делатност од општег интереса.  

  

Члан 5  

 Управљач пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту 

некатегорисаних путева и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим.  

 Управљач пута одговора за штету која настане корисницима некатегорисаних путева због пропуштања 

благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању некатегорисаних путева, односно због 

извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.  

 Управљач не одговара за штету уколико је обезбедио благовремено обавештавање корисника 

некатегорисаног пута одговарајућом хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом о оштећењима 

на путу.  

 

Члан 6 

 Управљачу пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на:  

1)  издавање  услова  за  израду  техничке  документације  за  изградњу  и  реконструкцију саобраћајног 

прикључка на некатегорисани пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;   

2)  издавање  услова  за  израду  техничке  документације,  односно  за  постављање  линијског 

инфраструктурног  објекта  на  некатегорисаном  путу  и  заштитном  појасу  некатегорисаног  пута (железничка 

инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, линијска инфраструктура електронских 

комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о 

испуњености издатих услова;  

3)  издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на некатегорисаном путу;  

4)  издавање дозволе за обављање ванредног превоза на некатегорисаном путу;  

5)  издавање дозволе за прекомерно коришћење некатегорисаног пута;  

6)  издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;  

7)  издавање  сагласности  за  преусмеравање  саобраћаја  у  случају  обављања  радова  на изградњи, 

реконструкцији, одржавању и заштити некатегорисаног пута.  

 Акти из става 1. тач. 4), 5), 6), 7)  издају се на основу претходно издатих саобраћајно-техничких услова.  

 Управљач пута дужан је да одлучи по захтеву:  

1)  за издавање услова за израду техничке документације из става 1. тач. 1) и 2) овог члана - у року 

прописаном законом којим се уређујe планирање и изградња;  

2)  за издавање сагласности, односно дозволе из става 1. тач. 3), 4)  овог члана - у року од осам радних 

дана од дана подношења захтева;  

3)  за издавање дозволе, односно одобрења из става 1. тач. 5), 6) и 7) овог члана - у року од 30 дана од 

дана подношења захтева.  

 Против акта из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од дана 

достављања тог акта.  

 Управљач пута дужан је да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења води евиденцију.  

 

III ОДРЖАВАЊЕ НЕKАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 7  

 Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметан и безбедан 

саобраћај и чува употребна вредност некатегорисаног пута.  

  

Члан 8  

 Одржавање  некатегорисаних  путева  обухвата  редовно  одржавање,  рехабилитацију  и  ургентно 

одржавање.  

 При извођењу радова на одржавању некатегорисаних путева Управљач пута дужан је да омогући 

безбедно одвијање саобраћаја.  

 

Члан 9  
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 Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају током дела  или  целе  

календарске  године,  на  путној  мрежи  или  на  појединим  деоницама  пута,  ради одржавања  и  очувања  

функционалне  исправности  некатегорисаног  пута,  путних  објеката,  саобраћајне сигнализације и опреме пута.   

 Радови на редовном одржавању некатегорисаног пута јесу нарочито:   

1)  преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;   

2)  местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута;   

3)  местимична површинска обрада коловозног застора;   

4)  чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;   

5)  одржавање и уређење банкина и берми;   

6)  одржавање косина насипа, усека и засека;   

7)  чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;   

8)  замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;   

9)  поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме;   

10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;   

11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту 

пута, саобраћаја и околине;   

12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;   

13) уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа);   

14) примена  мера  за  уклањање  снега  и  леда  на  коловозу  некатегорисаног  пута.   

 Управљач  пута  дужан је да изради  саобраћајни  пројекат  који садржи начине обезбеђења зона радова 

на редовном одржавању некатегорисаног пута.   

 Управљач пута организационој јединици општинске управе надлежној за послове саобраћаја подноси 

захтев за доношење решења о  техничком  регулисању  саобраћаја  чији  је  саставни  део  саобраћајни  пројекат  

из  става  3.  овог члана.   

 Управљач пута поставља привремену саобраћајну сигнализацију и опрему на основу решења о 

техничком регулисању саобраћаја које издаје организациона јединица општинске управе надлежна за послове 

саобраћаја.  

 Решење из става 4. овог члана издаје се са роком важења од годину дана од дана издавања решења. 

 

Члан 10 

 Рехабилитација некатегорисаног пута јесте врста одржавања тј. извођење радова на некатегорисаном 

путу и  путном  објекту  у  границама  путног  земљишта,  ради очувања  карактеристика  некатегорисаног  пута  

у истом  или  приближно  истом  стању  које  је  било  у  тренутку  његове  изградње  или  последње реконструкције.   

 Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута нарочито обухватају:   

1)  обнављање  и  замену  дотрајалих  коловозних  конструкција,  односно  њених  делова  а нарочито 

наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза;   

2)  постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;   

3)  обраду површине коловозног застора или заптивање;   

4)  поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;   

5)  замену дренажних и система за одводњавање некатегорисаног пута и путног објекта.   

 Радови из става 1. овог члана изводе се на основу техничког описа уз предмер радова.   

 Управљач пута 15 дана пре почетка радова обавештава организациону јединицу општинске управе 

надлежну за послове саобраћаја о  намери  извођења  радова  на  рехабилитацији  уз  достављање  техничког  

описа  и  предмера  и предрачуна радова, као и захтева за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја 

чији је саставни део саобраћајни пројекат.   

 Управљач пута је дужан да образује независну комисију која врши технички преглед изведених радова 

на рехабилитацији.   

 Управљач пута дужан  је  да  организационој јединици општинске управе надлежној за послове 

саобраћаја достави  извештај  о изведеним  радовима  на  рехабилитацији  некатегорисаног  пута  који је оверио  

стручни  надзор,  са записником  о  извршеном  техничком  прегледу  изведених  радова,  у  року  од  30  дана  од  

дана завршетка радова.   

 

Члан 11 

 Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева обухватају радове који се морају хитно извести  

ради  отклањања  штетних  последица  насталих  елементарним непогодама  и  другим несрећама,  ванредним  и  

непредвиђеним  околностима  и  обезбеђивања  проходности  пута  и безбедног одвијања саобраћаја.   

 Ако  је  због  елементарних  непогода  и  других  несрећа  проглашена  ванредна ситуација  у складу са 

прописима којима се уређују ванредне ситуације, та одлука се односи на све путеве који се налазе на територији 

на којој је проглашена ванредна ситуација.   

 Управљач пута је дужан да у року од три дана од почетка радова на ургентном одржавању обавести 

инспекцију за путеве уз приложени опис узрока и предузетих мера.   
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 Уколико  инспекција  за  путеве  процени  да  обим  и  врста  предузетих  радова превазилази хитне радове 

упутиће Управљача пута на примену одредаба закона којима се уређују послови на изградњи и реконструкцији 

путева.   

 Управљач пута дужан је да обезбеди саобраћајни пројекат који садржи начине обезбеђења зона радова 

на ургентном одржавању некатегорисаног пута.   

 Организациона јединица општинске управе надлежна за послове саобраћаја на захтев Управљача пута 

доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат из става 5. овог 

члана.   

 Решење из става 6. овог члана издаје се са роком важења од годину дана.   

 Инспекција за путеве може дати обавезујуће налоге за предузимање додатних мера заштите зоне радова.   

 

IV ЗАШТИТА НЕKАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 12  

 Ради спречавања угрожавања стабилности некатегорисаног пута и обезбеђивање услова за безбедно 

одвијање саобраћаја на некатегорисаном путу, носилац права службености на некатегорисаном путу, као и других 

права у складу са законом, може изводити радове на некатегорисаном путу, само ако је за извођење тих радова 

претходно дата сагласност Управљача пута.  

 

Члан 13  

 Ради спречавања угрожавања стабилности некатегорисаног пута и обезбеђивање услова за безбедно 

одвијање саобраћаја на некатегорисаном путу, забрањено је:  

1. трајно  заузимање  пута,  а  привремено  заузеће  некатегорисаног пута  је  могуће,  уз  претходно  

прибављену сагласност Управљача некатегорисаних путева;  

2. извођење радова на некатегорисаном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом некатегорисаног пута;  

3. извођење радова носиоца права службености и других установљених права на путу, којима се оштећује 

некатегорисани пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;  

4. просипање, бацање или остављање било каквих предмета, материјала и смећа на некатегорисаном 

путу, у границама заштитног појаса;  

5. испуштање вода, отпадних вода и других течности на некатегорисани пут;  

6. спречавање отицања вода са некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп 

пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим рецепијентима;  

7. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу;  

8. паљење траве и другог растиња, отпадних предмета и материјала;  

9. пуштање стоке на некатегорисани пут без надзора, напајање и напасање стоке;  

10. наношење блата са прилазног пута на некатегорисани пут;  

11. заустављање и остављање возила којим се омета безбедно и несметано одвијање саобраћаја на 

некатегорисаном путу;  

12. окретање запреге, трактора и других пољопривредних машина и оруђа при извођењу 

пољопривредних радова: 

13. свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити некатегорисани пут или ометати 

одвијање саобраћаја. 

 

Члан 14  

 На местима међусобног укрштања некатегорисаног пута са јавним путем или железничком пругом или 

са другим некатегорисаним путем у истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегледности, у складу са 

прописима.  

 У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, 

уређаје и градити објекте, паркирати и остављати возила, прикључна возила и радне машине, односно вршити 

друге радње које ометају прегледност некатегорисаног пута, јавног пута и железничке пруге.  

 Инспектор за саобраћај и путеве (у даљем тексту: инспектор) ће наложити власнику, односно кориснику 

земљишта које се налази у зони потребне прегледности да уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, 

постројења, уређаје и објекте, у циљу обезбеђења прегледности некатегорисаног пута.  

 

Члан 15  

 Инспектор ће на предлог Управљача пута, забранити саобраћај на делу пута за све или поједине врсте 

возила на целом путу, његовом делу или путном објекту ако се некатегорисани пут налази у таквом стању:  

- да се на њему не може одвијати саобраћај,  

- да се на њему не може одвијати саобраћај појединих врста возила,  

- да би саобраћај појединих врста возила наносио штету некатегорисаном путу, његовом делу или путном 

објекту,  
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- да се радови на одржавању пута не могу извести без обустављања саобраћаја,   

- да то захтевају други разлози безбедности саобраћаја и заштите пута. 

 Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту може бити само 

привремена, а забрана саобраћаја за поједине врсте возила на некатегорисаном путу, његовом делу или путном 

објекту може бити привремена или стална.  

 Инспектор ће Управљачу пута, решењем наложити израду пројекта саобраћајне сигнализације на који 

даје сагласност и постављање саобраћајне сигнализације, у складу са пројектом.  

 Управљач пута обавезан је да забрану саобраћаја објави у средствима јавног информисања.  

 

Члан 16  

 Привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице које обавља привредну 

делатност (експлоатација песка, дрвета, пољопривредних производа и сл.) и користи некатегорисани пут за 

саобраћај теретних и специјалних возила, као и друга теретна возила која премашују прописима дозвољене 

димензије или дозвољено осовинско оптерећење или укупну масу возила, чијим би се коришћењем евентуално 

проузроковало оштећење некатегорисаног пута, дужни су да прибаве дозволу Управљача пута за коришћење 

некатегорисаног пута.  

 Дозвола из става 1. овог члана издаје се за сваки појединачни превоз или се издаје временска дозвола 

којом се дозвољава обављење више ванредних превоза, ако се ванредни превоз обавља истом врстом возила, са 

истом врстом терета и на истој релацији и садржи услове под којима се дозвољава коришћење некатегорисаног 

пута, евентуална ограничења и друго.  

 

Члан 17 

 Некатегорисани путеви који служе за саобраћај пољопривредницима, власницима и корисницима 

пољопривредног земљишта ради доласка и одласка на пољопривредно земљиште и приликом транспорта 

пољопривредних машина, производа и др. морају бити обележени уредним белегама ради обележавања ширине 

и дужине некатегорисаних путева. 

             

Члан 18 

             Ради очувања величине и проходности путева из члана 17. ове одлуке забрањено је одоравање површине 

пута, односно смањење проходности пута на било који начин. 

 

Члан 19 

 У циљу враћања оштећених и одораних некатегорисаних путева у првобитно стање на иницијативу 

инспектора или месне заједнице на чијој територији се налази некатегорисани пут Управљач пута подноси захтев 

за поновни премер и уређење оштећених некатегорисаних путева.  

У случају из става 1. овог члана на основу налога инспектора Управљач пута ће наручити премер 

некатегорисаног пута, огласити дан и време премера некатегорисаног пута и обезбедити потребну механизацију 

за враћање некатегорисаног пута у првобитно стање. 

          Приликом поновног премера некатегорисаног пута инспектор има обавезу да у сарадњи са Управљачем 

пута сачини записник са власницима пољопривредних парцела које су суседне са одораним путем и чији су 

власници вршили одоравање површине пута.  

Инспектор на основу записника издаје прекршајни налог и покреће поступак за накнаду штете.  

Сви трошкови премера и уређења некатегорисаног пута падају на терет власника пољопривредног 

земљишта који је вршио одоравање, односно оштећење пута. 

           Висина учешћа власника пољопривредног земљишта у трошковима насталим у поступку враћања 

одораног или оштећеног некатегорисаног пута у првобитно стање утврђује се сразмерно величини узурпиране, 

односно оштећене површине пута. 

 

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕKОНСТРУKЦИЈЕ НЕKАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 20  

 Изградња и реконструкција некатегорисаног пута врши се у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња, законом који уређује правни положај јавних и некатегорисаних путева и овом Одлуком.  

 Некатегорисани пут мора да се изгради на начин да може поднети осовинско оптерећење од најмање 6 

тона.  

 

Члан 21  

 При изградњи некатегорисаног пута морају се испунити следећи услови:  

- да саобраћајне траке буду широке најмање 2,50 метра, са банкинама ширине најмање 0,5м, с тим што 

се, зависно од конфигурације терена, густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити 

до 2,25 метара,  
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- некатегорисани пут са једном саобраћајном траком на коме се одвија двосмерни саобраћај  мора имати 

ширину коловоза мин. 3,00 метара, с тим да, зависно од прегледности пута на растојању од приближно 200 метара 

има одговарајуће проширење за мимоилажење возила до укупне ширине коловоза од најмање 5,5 метара, а 

изузетно 5 метара;  

- да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају 

безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за брзину од 40 km/h;  

 Раскрснице на некатегорисаним путевима морају да буду изведене тако да се возила могу безбедно 

укључивати на пут и искључивати са пута.  

 

Члан 22  

 Земљани пут који се укршта или прикључује на некатегорисани пут мора се изградити са тврдом 

подлогом или са истим коловозним застором као и пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, у 

дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза пута са којим се укршта или прикључује.  

 Прилазни пут који се прикључује на некатегорисани пут мора се изградити на начин да не ремети 

безбедност саобраћаја на некатегорисаном путу.  

 Трошкове изградње из ст. 1. и 2. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног, односно прилазног 

пута, у дужини из става 1. овог члана.  

 Ако приликом изградње или реконструкције некатегорисани пут из става 1. овог члана пресеца земљани 

пут, трошкове изградње земљаног пута са тврдом подлогом или истим коловозним застором као и пут са којим 

се укршта, односно на који се прикључује, сноси инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији 

наведеног пута.  

 

Члан 23  

 Прикључак прилазног пута на некатегорисани пут може се градити уз сагласност Управљача пута и на 

основу одговарајућег решења о одобрењу извођења радова, ако је прибављање таквог решења прописано законом 

којим се уређује планирање и изградња.  

 Прикључење прилазних путева на некатегорисане путеве врши се првенствено њиховим повезивањем са 

другим прилазним или некатегорисаним путем који је већ раније прикључен на одговарајући пут, а на местима 

на којима ово није могуће, прикључење прилазног пута врши се непосредно на некатегорисани пут и то 

првенствено на пут нижег реда са коловозом од тврде подлоге.  

 Власници односно корисници земљишта поред некатегорисаних путева дужни су да поставе потребне 

пропусте од бетонских цеви или другог материјала преко путних канала на местима улаза са пута у своје имање, 

у складу са сагласности из става 1. овог члана.  

 Сагласност из става 1. овог члана Управљач пута издаје у форми решења које садржи нарочито: посебне 

услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију и опрему.  

 

Члан 24  

 Инвеститор је дужан да, најмање 15 дана пре почетка радова на изградњи, односно, реконструкцији 

некатегорисаног пута или путног објекта о томе обавести јавност путем средстава јавног информисања или на 

други уобичајени начин.  

 Лица, која су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, уређајима, инсталацијама 

и водовима уграђеним у труп некатегорисаног пута и у земљишном појасу, односно у путном објекту 

(канализација, водовод, гасовод, електричне, телекомуникационе инсталације и сл.) пута, усклађују радове са 

радовима на њиховој реконструкцији.  

Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре почетка радова на изградњи, односно, реконструкцији 

некатегорисаног пута или путног објекта на њима, у писменој форми обавести лица из става 2. овог члана о 

почетку радова.  

 Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других радова на 

некатегорисаном путу о свом трошку, а при изградњи некатегорисаног пута о трошку инвеститора, изместе 

објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове или их прилагоде насталим променама.  

 У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте, постројења, уређаје, 

инсталације и водове до почетка извођења радова на изградњи, односно реконструкцији некатегорисаног пута 

или извођењу других радова на њима, одговарају за штету која настане због неблаговременог отпочињања 

извођења тих радова.  

 

Члан 25  

 Ако постојећи некатегорисани пут, односно део пута, треба изместити због грађења другог објекта 

(железничка инфраструктура, акумулационо језеро, канал, налазишта минералних сировина и сл.), 

некатегорисани пут односно део који се измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији 

тог пута.  



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  450.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
 Трошкове измештања пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта због 

чије изградње се врши измештање некатегорисаног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју 

инвеститор и Управљач пута.  

 

Члан 26  

 Одредбе ове одлуке којима се уређује изградња некатегорисаног пута примењују се и на реконструкцију 

ових путева.  

 Реконструкцијом некатегорисаног пута у смислу ове одлуке сматрају се радови на постојећем путу, 

његовом делу и путном објекту, којима се мењају положај трасе пута у појасу његовог основног правца, 

конструктивни елементи, носивост, стабилност или проширује коловоз.  

 

Члан 27  

 Пројектовање, изградња, односно реконструкција некатегорисаног пута и коришћење материјала врши 

се применом техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, односно материјала.  

 Некатегорисани пут, њихов део и путни објекат подобни су за употребу када се на начин прописан 

законом утврди да изграђени или реконструисани пут, његов део или путни објекат у погледу безбедности 

саобраћаја испуњава техничке прописе и стандарде који се односе на ту врсту објеката. 

 

V ФИНАНСИРАЊЕ НЕKАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА  

 

Члан 28  

 Финансијска средства за изградњу и реконструкцију, одржавање и заштиту некатегорисаних путева, 

обезбеђују се из: 

− средстава буџета општине Кањижа опредељених за ову намену; 

− накнаде за коришћење путева; 

− улагања домаћих и страних лица; 

− других извора у складу са законом. 

 

VI НАДЗОР  

 

Члан 29  

 Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши организациона јединица Општинске управе 

надлежна за послове саобраћаја преко инспектора за саобраћај и путеве и комуналног инспектора. 

 

VII KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 30  

 Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице:  

 1. ако поступи супротно члану 11. став 3 ове одлуке 

2. ако поступа супротно члану 12. ове Одлуке;  

3. ако поступа супротно члану 13. тач.. 1-14 ове одлуке;  

4. ако поступа супротно члану 14. став 2 ове одлуке.  

4. ако поступа супротно члану 16. став 1 ове одлуке. 

5. ако поступа супротно члану 18. став 2 ове одлуке. 

6. ако поступа супротно члану 23. став 1 ове одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 25.000,00 динара.  

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник  новчаном казном у фиксном износу од 

75.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 

25.000,00 динара. 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 31. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним 

путевима на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 3/07, 7/10, 27/16, 2/17 и 11/18). 

 

Члан 32. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа        Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-261/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

  

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 – др.закони и 44/2018 – 

др. закон), члана 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018) и члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној  17. септембра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПРОГРАМЕ/ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА  

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе средстава из буџета 

општине Кањижа за програме/пројекте које реализују удружења, а који су од јавног интереса. 

Под удружењем, у смислу ове Одлуке, подразумева се добровољна и невладина недобитна организација 

заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења 

одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у 

регистар надлежног органа у складу са законом.  

 

Члан 2. 

Додела средстава за програме/пројекте који су од јавног интереса врши се на основу јавног конкурса за 

финансирање или суфинансирање програма/пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса. 

 

Члан 3. 

Под програмима/пројектима који су од јавног интереса из члана 1. ове Одлуке нарочито се сматрају 

програми/пројекти у следећим областима: активности на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис 

сектора, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о 

деци, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и 

мањинских права, програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, 

подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, 

задругарство и др), културне баштине, неговања историјских тековина, за развој културно-уметничког 

стваралаштва, активности пензионерских организација, афирмисања равноправности полова, других садржаја 

који доприносе убрзаном развоју општине Кањижаи афирмацији грађанског активизма. 

 

Члан 4. 

Право учешћа имају удружења која су регистрована на територији општине Кањижа, односно имају 

седиште или огранак и делују на том подручју као градске, међуградске,  или републичке организације не краће 

од шест месеци (у даљем тексту: удружења), с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији 

општине Кањижа. 

 

Члан 5. 

Висина средстава за финансирање или суфинансирање програма/пројеката из члана 2. ове Одлуке 

утврђује се сваке године Одлуком о буџету општине Кањижа. 

 

II ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Јавни конкурс 

Члан 6. 

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма/пројеката из члана 2. ове Одлуке расписује 

председник општине Кањижа ( у даљем тексту: председник општине). 
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Jавни конкурс се објављује на званичној интернет страници Општине Кањижа, огласној табли 

Општинске управе општине Кањижа (у даљем тексту: Општинска управа) и порталу е-Управа. 

 

Члан 7. 

Текст конкурса садржи следеће податке: 

− једну или неколико сродних области од јавног интереса;  

− ко може бити учесник конкурса;  

− рок за подношење пријава не краћи од 15 дана;  

− обим средстава која се додељују;  

− преглед конкурсне документације коју је потребно доставити, уз попуњен образац предлога 

програма/пројекта;  

− трајање програма/пројекта;  

− ближа мерила и допунске критеријуме чијом применом се врши вредновање пријављених 

програма/пројеката, са јасним системом за вредновање сваког појединачног критеријума, односно 

упућивање на службено гласило у коме је објављен пропис којим су утврђена ближа мерила и допунски 

критеријуми за вредновање програма/пројекта. 

 

Члан 8. 

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцима који се уз текст јавног конкурса објављују 

на интернет страници Општине. 

За сваки програм/пројекат подноси се посебна пријава. 

Детаљан опис програма/пројекта треба да садржи податке: област у којој се програм/пројекат реализује, 

територију на којој би се програм/пројекат реализовао, време и дужину трајања програма/пројекта, циљ, врсту и 

обим активности које би се вршиле у току реализације програма/пројекта, укупан број лица који је потребан за 

извођење програма/пројекта и детаљан финансијски план. 

Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном 

одговорношћу о прихватању обавеза подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира 

пријављени програм/пројекат о томе: 

− да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни; 

− да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

− да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма/пројекта са финансијском 

документацијом, 

− да ће током реализације програма/пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је 

реализацију подржала Општина. 

Подносиоци пријаве, образац пријаве на јавни конкурс могу преузети на званичној интернет страници 

Општине. 

Пријаве се подносе у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Кањижа или поштом, 

на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни 1,  24420 Кањижа и електронски на е маил адресу: nvo@kanjiza.rs. 

 

Комисија 

Члан 9. 

Стручну процену и избор пројеката удружења грађана којима се додељују буџетска средства врши 

Комисија за спровођење јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија) коју образује председник општине посебним 

решењем, за сваки јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења. 

Комисија из претходног става овог члана има председника и четири члана.  

Чланови Комисије су дужни да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и 

одлучивањем Комисије, односно спровођењем јавног конкурса (Изјава о непостојању сукоба интереса – Прилог 

1.). 

Административне и стручне послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије који се именује из 

реда запослених у Општинској управи општине Кањижа. 

Комисија разматра пријаве на конкурс, врши избор програма/пројеката који се предлажу за финансирање 

или суфинансирање и предлаже председнику општине доношење одлуке о расподели средстава. 

 

Члан 10. 

Комисија је независна у свом раду.  

Седницама Комисије председава председник Комисије. 

Комисија о свом раду води записник. 

 

Критеријуми 

Члан 11. 
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Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета општине Кањижа (у даљем тексту: буџет 

Општине) врши се применом следећих општих критеријума: 

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника 

програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у 

којој се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, 

у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније 

коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Избор програма/пројеката применом критеријума из става 1. овог члана и вредновање предлога 

програма/пројеката врши се на основу следећих ближих критеријума: 

 

Критеријуми Број поена 

Капацитет пројекта – квалитет пројектне идеје, допринос побољшању 

квалитета живота грађана 

5 

Циљна група и корисници – број и величина циљне групе, директних и 

индиректних корисника укључених у реализацију пројекта 

5 

Иновативност пројектне идеје 10 

Економска оправданост пројекта (да ли је предложени трошак неопходан за 

имплементацију пројекта) 

20 

Прецизан и детаљан наративни буџет пројекта који објашњава усклађеност 

предвиђеног трошка са пројектним активностима 

10 

  

Члан 12. 

Чланови Комисије врше појединачно вредновање предлога пројеката. 

 Предлог пројекта којем сваки члан Комисије додели најмање 30 поена биће предложен председнику 

општине за финансирање.  

Приликом вредновања програма Комисија неће узети у обзир захтеве удружења са којима је у претходне 

две године раскинут уговор због ненаменског трошења буџетских средстава и која нису извршила повраћај 

средстава у буџет Општине. 

 

Члан 13. 

Комисија је дужна да у року од 30 дана од завршетка конкурса размотри пристигле пријаве и у складу са 

прописаним критеријумима утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма. 

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Општине и на порталу Е-

управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна 

дана од дана објављивања листе из става 1. овог члана. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана 

њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине доноси у року од 15 дана од дана 

његовог пријема. 

Одлуку о избору програма председник општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

 Oдлука из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет страници Општине и на порталу Е- 

управа. 

 

Уговор 

Члан 14. 

Средства која се, у складу са овом Одлуком, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и 

могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма/пројекта и у складу са уговором који се 

закључује између Општине и удружења. 

Уговор у име Општине потписује председник општине. 

Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује пренос 

средстава, уз обавезно отварање рачуна корисника јавних средстава код Управе за трезор Министарства 

финансија. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен 

предмет програма/пројекта, рок у коме се програм/пројекат реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ 

средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења 
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средстава обезбеђених за реализацију програма/пројекта, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – 

предмета програма/пројекта и повраћај неутрошених средстава.  

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора Комисији достави изјаву o прихватању обавеза 

корисника средстава буџета Општине, као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о 

антикорупцијској политици. 

 

Извештавање 

Члан 15. 

Изабрани подносиоци пријаве, којима су додељена средства за финансирање или суфинансирање 

програма/пројекта, дужни су да у року од 30 дана по завршетку програма/ пројекта за који су додељена буџетска 

средства поднесу наративни и финансијски, односно извештај о реализацији тих програма/пројеката и доставе 

доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Комисији. 

Извештаји који стигну након истека тог периода неће бити узети у разматрање и сматраће се да су 

средства ненаменски утрошена у целости. 

Извештају се подносе у штампаном облику на писарници Општинске управе општине Кањижа или 

поштом, на адресу: Општина Кањижа, Трг Главни 1,  24420 Кањижа и електронски на е маил адресу: 

nvo@kanjiza.rs. 

Прегледом финансијских извештаја утврђујe се да ли су буџетска средства наменски коришћена и да ли 

постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак исти. 

 

Члан 16. 

У циљу праћења реализације програма/пројекта, надлежни орган може реализовати мониторинг посете. 

За програме/пројекте чије трајање је дуже од шест месеци и чија је вредност одобрених средстава већа 

од 500.000,00 динара, као и програме/пројекте који трају дуже од годину дана, Комисија  реализује најмање једну 

мониторинг посету у току трајања програма, односно најмање једном годишње о чему се саставља извештај. 

 

III ПОСТУПАК ВРАЋАЊА НЕНАМЕНСКИ УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА 

 

Члан 17. 

Уколико се приликом преноса средстава за реализацију програма/пројеката утврди да изабрани 

подносиоци пријава добијена средства не користе за реализацију одобрених програма/пројеката, дужни су да 

врате добијена средства. 

Услови и начин враћања ненаменски утрошених средстава утврдиће се уговором који се закључује у 

складу са чланом 14. ове Одлуке. 

Корисник средстава, у изузетним ситуацијама, може да тражи сагласност од Комисије ради прерасподеле 

средстава за реализацију планираних активности у оквиру одобреног програма/пројекта. 

 Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске 

ресурсе. 

 Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања писмене сагласности или потписивањем 

анекса уговора са даваоцем средстава. 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о о начину финансирања пројеката 

невладиних  организација из буџета општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008). 

 

Члан 19. 

Саставни део ове Одлуке су прилози од 1-7. 

 

Члан 20. 

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

  

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа        Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-259/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 
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ПРИЛОГ 1 

Изјава о непостојању сукоба интереса чланова Комисије 

 

 

На основу  члана 8  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018),  члан 

Комисије за стручну процену и избор програма/пројеката удружења грађана којима се додељују буџетска 

средства овом изјавом потврђује: 

 

− да нема приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно спровођењем конкурса 

 

− да члан комисије  или члан његове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) није 

запослени или члан органа удружења које учествује на конкурсу или било ког другог удружења 

повезаног на било који начин са тим удружењем, или у односу на та удружења има било који материјални 

или нематеријални интерес, супротан  јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, 

економских интереса или другог заједничког интереса. 

 

 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан комисије је дужан да о томе одмах обавести остале 

чланове комисије и да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса председник општине 

одлучује у сваком случају посебно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену. 

 

 

ПРИЛОГ 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА 

 

 

Назив подносиоца 

предлога пројекта  
 

Назив пројекта  

 

 

1. Основни подаци о удружењу: 

 

 

Званичан назив удружења: 

 

Седиште: 

 

Адреса: 

 

Матични број: 

 

ПИБ: 

 

Телефон: 

 

e – mail: 

 

Број рачуна удружења: 
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Назив банке: 

 

Имена потписника: 

 

Функције потписника: 

 

Контакт особа и мобилни телефон: 

 

2. Вредност пројекта 

 

                      

Укупна  вредност пројекта Износ који се тражи 

од Општине 

 

 

 

 

3. Кратак опис пројекта (до једне стране): 

 

4. Опис проблема (до пола стране представите проблеме на чије решавање је овај пројекат усмерен) 

 

5. Циљна група и планирани број корисника 

 

6. Трајање и план активности: 

 

 

 

Активност  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Реализаторско тело 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Образложење пројекта (до једне стране): 

 

 

7. Детаљан опис активности (до четири стране): 

 

 

8. Општи циљ пројекта (до пола стране образложите очекиване резултате пројекта): 

 

 

 

9. Кадровска и материјална опремљеност: 

 

1. Годишњи приходи за последње три године (изражено по годинама и по изворима прихода) 

 

 

 

2. Број стално и привремено запослених по категоријама 

 

 

 

3. Особље ангажовано на пројекту (име и презиме, функција у пројектном тиму, квалификације) 

 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  457.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
4. Опрема и канцеларије 

 

 

 

5. Остали ресурси (волонтери, организације са којима сарађујете, мреже чији сте члан и сл.) 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 3                                         

 

НАРАТИВНИ БУЏЕТ 

 

Подносилац предлога пројекта   

Назив пројекта  

Трајање пројекта у месецима  

Износ који се тражи од Града  

Укупни трошкови пројекта  

 

У табели у продужетку наведене су буџетске линије. У пољима испод сваке од њих треба детаљно образложити 

све трошкове који припадају тој линији, при чему их треба наводити у складу са њиховим редоследом у 

табеларном буџету. По потреби, у последњем пољу се могу навести напомене и коментари у  вези са трошковима 

пројекта. 

 

1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 

 

2. ПУТНИ ТРОШКОВИ - ПРЕВОЗ 

 

 

3. ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

 

 

4. ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 

 

 

5. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, УСЛУГЕ 
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НАПОМЕНЕ И КОМЕНТАРИ: 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 4 

 

 

________________________________________________ 

(име и презиме одговорног лица) 

________________________________________________ 

(назив удружења/подносиоца пријаве) 

________________________________________________ 

(адреса становања одговорног лица) 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

Одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављује: 

• да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни; 

• да ће додељена средства бити наменски утрошена; 

• да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно пројекта са 

финансијском документацијом, 

• да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено 

да је реализацију подржала општина Кањижа. 

• да подносилац предлога пројекта испуњава све услове из конкурсне документације да учествују у 

реализацији овог пројекта и  

• да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију пројекта имају и професионалне компетенције 

и наведене квалификације 

 

Датум: _______ године 

 

__________________ 

                       ПОТПИС 
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ПРИЛОГ 5 

         

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД БУЏЕТА ПРОЈЕКТА       

Назив носиоца пројекта:     

Назив пројекта:     

Редни број. Трошкови 
Кратак опис 

трошкова 

Јединица 

мере 

Број 

јединица 

Бруто цена 

по 

јединици 

(дин) 

Укупни 

трошкови 

(дин) 

Износ 

средстава из 

других 

извора (дин) 

Износ 

средстава 

који се тражи 

од општине 

(дин) 

1 2 3 4 5 6 
7                                        

(5x6) 
8 

9                                       

(7-8) 

1 ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

1.1. 

ХОНОРАРИ ЗА 

ЧЛАНОВЕ 

ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

КОЈИ СУ 

АНГАЖОВАНИ НА 

УПРАВЉАЊУ 

ПРОЈЕКТОМ И 

ОПШТИМ 

ПОСЛОВИМА 

(1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.) 

        0,00 0,00 0,00 

1.1.1. 
Лица одговорна за 

управљање пројектом 
        0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1.           0,00 0,00 0,00 

1.1.1.2.           0,00 0,00 0,00 
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1.1.1.3.           0,00 0,00 0,00 

1.1.2. 

Техничко и 

административно 

особље: 

        0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1.           0,00 0,00 0,00 

1.1.2.2.           0,00 0,00 0,00 

1.1.2.3.           0,00 0,00 0,00 

1.1.3. Помоћно особље:         0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1.           0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2.           0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3.           0,00 0,00 0,00 

1.2. 

ХОНОРАРИ ЗА 

ЧЛАНОВЕ 

ПРОЈЕКТНОГ ТИМА 

КОЈИ СУ 

АНГАЖОВАНИ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТНИХ 

АКТИВНОСТИ И 

ДИРЕКТНИМ 

ПОСЛОВИМА СА 

КОРИСНИЦИМА 

(1.2.1+1.2.2.) 

        0,00 0,00 0,00 

1.2.1. 
Лица ангажована за рад 

са корисницима 
        0,00 0,00 0,00 

1.2.1.1.           0,00 0,00 0,00 
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1.2.1.2.           0,00 0,00 0,00 

1.2.1.3.           0,00 0,00 0,00 

1.2.1.4.           0,00 0,00 0,00 

1.2.1.5.           0,00 0,00 0,00 

1.2.2. 

Стручни сарадници на 

пројекту ангажовани за 

специфичне послове: 

        0,00 0,00 0,00 

1.2.2.1.           0,00 0,00 0,00 

1.2.2.2.           0,00 0,00 0,00 

1.2.2.3.           0,00 0,00 0,00 

  
Људски ресурси укупно 

(1.1+1.2) 
        0,00 0,00 0,00 

2 ПУТНИ ТРОШКОВИ - ПРЕВОЗ 

2.1. ПРЕВОЗ (2.1.1+2.1.2.)         0,00 0,00 0,00 

2.1.1. 
Превоз за сва лица 

ангажована на пројекту  
        0,00 0,00 0,00 

2.1.2. 

Превоз за кориснике 

услуга и кориснике 

учеснике организованих 

активности (састанци, 

семинари, конференције и 

сл.) 

        0,00 0,00 0,00 

  Путни трошкови укупно         0,00 0,00 0,00 

3 ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ, МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА И ПРИБОРА 
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3.1. 

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ, МАШИНА И 

АЛАТА 

        0,00 0,00 0,00 

3.1.1. 
Канцеларијска опрема и 

намештај 
        0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 
Рачунарска опрема, 

скенери, штампачи 
        0,00 0,00 0,00 

3.1.3. Телефон, телефакс         0,00 0,00 0,00 

3.1.4. 

Електронска и 

фотографска опрема, 

аудио и видео/ДВД 

плејери, пројектори, фото-

апарати, камере и сл.) 

        0,00 0,00 0,00 

3.1.5. 

Опрема за домаћинство - 

намештај, текстилни 

производи, електрични 

кућни апарати и уређаји) 

        0,00 0,00 0,00 

3.1.6. 
Опрема и машине за 

производњу 
        0,00 0,00 0,00 

3.1.7. 

Опрема за спорт и 

образовање (рекети, 

мреже, школске табле, 

реквизити, наставна 

помагала и сл.)  

        0,00 0,00 0,00 

3.1.8. 

Трошкови изнајмљивања, 

транспорта, одржавања и 

сервисирања опреме 

неопходне за извођење 

планираних пројектних 

активности 

        0,00 0,00 0,00 

3.1.9. 

ОСТАЛО (обавезно 

навести у наративном 

буџету) 

        0,00 0,00 0,00 
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3.2. 

ТРОШКОВИ ЗА 

НАБАВКУ СИТНОГ 

ИНВЕНТАРА И 

ПРИБОРА 

        0,00 0,00 0,00 

3.2.1. 

Трошкови за набавку 

ситног инвентара и 

прибора 

        0,00 0,00 0,00 

3.2.2. 

ОСТАЛО (обавезно 

навести у наративном 

буџету) 

        0,00 0,00 0,00 

  

Трошкови набавке 

опреме, материјалних 

средстава и прибора 

укупно (3.1.+3.2.) 

        0,00 0,00 0,00 

4 ЛОКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА/ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА 

4.1. 

ТРОШКОВИ 

ИЗНАЈМЉИВАЊА И 

СЕРВИСИРАЊА 

ВОЗИЛА 

        0,00 0,00 0,00 

4.1.1. 

Трошкови изнајмљивања 

аутомобила, комбија или 

аутобуса за превоз 

корисника (одлазак на 

излет, организоване 

групне посете планиране 

пројектним активностима 

и слично) 

        0,00 0,00 0,00 

4.2. 
ТРОШКОВИ ЗАКУПА 

ПРОСТОРА 
        0,00 0,00 0,00 

4.2.1. 
Трошкови закупа 

канцеларијског простора 
        0,00 0,00 0,00 

4.2.2. 

Трошкови закупа простора 

за одржавање тренинга 

или радионица 

        0,00 0,00 0,00 
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4.2.3. 

Трошкови закупа простора 

за смештај, боравак и 

активности корисника 

        0,00 0,00 0,00 

4.3. 

ТРОШКОВИ 

АДАПТАЦИЈЕ И 

УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА, 

ТЈ. ОБЈЕКТА ЗА 

БОРАВАК И 

АКТИВНОСТИ 

КОРИСНИКА 

        0,00 0,00 0,00 

4.3.1. 

Трошкови за извођење 

грађевинских, занатских и 

инсталатерских радова при 

адаптацији/уређењу 

простора/објекта/дворишта 

намењеног за смештај, 

боравак и активности 

корисника 

        0,00 0,00 0,00 

4.4. 

ТРОШКОВИ НАБАВКЕ 

ПОТРОШНОГ 

МАТЕРИЈАЛА И 

МАТЕРИЈАЛА 

ПОТРЕБНОГ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТНИХ 

АКТИВНОСТИ 

        0,00 0,00 0,00 

4.4.1. 
Трошкови набавке 

канцеларијског материјала 
        0,00 0,00 0,00 

4.4.2. 

Трошкови набавке 

материјала за радионице 

или материјала који се 

дели полазницима (оловке, 

нотеси и сл.) 

        0,00 0,00 0,00 
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4.4.3. 
Трошкови набавке 

наставног материјала 
        0,00 0,00 0,00 

4.4.4. 

Трошкови набавке 

штампаног материјала 

(набавке стручне и остале 

литературе)         

0,00 0,00 0,00 

4.4.5. 

Трошкови набавке 

хигијенских средстава 

(средстава за одржавање 

простора, хигијенски 

пакети и сл.)         

0,00 0,00 0,00 

4.5. 

ТРОШКОВИ ИСХРАНЕ 

И ПОСЛУЖЕЊА         0,00 0,00 0,00 

4.5.1. 

Трошкови исхране 

корисника         0,00 0,00 0,00 

4.5.2 

Трошкови послужења на 

радионицама, семинарима, 

састанцима, 

конференцијама, 

тренинзима (сендвичи, 

кафа, сокови, 

безалкохолна пића)         0,00 0,00 0,00 

4.6. 

ТРОШКОВИ 

КОМУНИКАЦИЈЕ         0,00 0,00 0,00 

4.6.1. 

Трошкови комуникације 

(телефон, факс, интернет)         0,00 0,00 0,00 

4.6.2. 

Трошкови поштанских 

услуга (поштарина)         0,00 0,00 0,00 

4.7. 

ТРОШКОВИ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ, ГРЕЈАЊА 

        0,00 0,00 0,00 
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И КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА 

4.7.1. 

Трошкови електричне 

енергије и грејања         0,00 0,00 0,00 

4.7.2. 

Трошкови комуналних 

услуга         0,00 0,00 0,00 

4.8. 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

ПРОЈЕКТА         0,00 0,00 0,00 

4.8.1. 

Непланирани трошкови 

(макс. 3% од збира свих 

осталих трошкова 

пројекта)         0,00 0,00 0,00 

  

Локална канцеларија и 

трошкови пројекта 

укупно (4.1-4.8.)         0,00 0,00 0,00 

5 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, УСЛУГЕ 

5.1. 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ, 

ШТАМПЕ И 

УМНОЖАВАЊА 

НАСТАВНОГ 

МАТЕРИЈАЛА 

(приручника, публикација, 

брошура, скрипта и 

слично)         0,00 0,00 0,00 

5.2. 

ТРОШКОВИ 

ПРОМОТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ (израда 

промотивног материјала - 

логотип, плакати, 

позивнице, мајице, беџеви 

и сл., организација 

конференција за штампу и 

сл.)         0,00 0,00 0,00 
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5.3. 

ТРОШКОВИ 

ФИНАНСИЈСКИХ 

УСЛУГА (банкарске 

провизије и друго)         0,00 0,00 0,00 

5.4. 

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 

УСЛУГА         0,00 0,00 0,00 

  

Остали трошкови, услуге 

укупно         0,00 0,00 0,00 

  

УКУПНИ ТРОШКОВИ 

ПРОЈЕКТА (1+2+3+4+5)         0,00 0,00 0,00 

         

         

    

Важне напомене: ПОПУЊАВАТИ САМО КОЛОНЕ КОЈЕ НИСУ 

ОБОЈЕНЕ 

     
1. При уношењу бројева који имају више од три цифре НЕ одвајајте их 

тачкама, зарезима или размаком јер је документ подешен да то обавља 

аутоматски  (Потпис одговорног лица)   

    

2. У пољима у којима се уносе износи не треба да наводите валуту 

(динар) 

    
3. Међузбирови и збирови аутоматски се обрачунавају 

 М.П.   
4. Табела је тако подешена да се не могу додавати нови редови 
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ПРИЛОГ 6 

________________________________________________ 

(име и презиме одговорног лица) 

________________________________________________ 

(назив удружења/подносиоца пријаве) 

________________________________________________ 

(адреса становања одговорног лица) 

 

И З Ј А В А 

о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава  

по Јавном конкурсу за финансирање програма/пројекта удружења из буџета Општине Кањижа у  

_____________   години 

 

Ја, _____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да ћу предузети 

све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава, лично нисам, 

нити су чланови моје породице у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица 

везаног Уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност 

себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или родитељ), 

запосленом, члану удружења, а на штету јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских 

интереса или другог заједничког интереса са тим лицем, као и да немам никакав имовински интерес у односу на 

финансирање програма/пројекта удружења/организације цивилног друштва.  

У случају да у раду дођем до сазнања да бих могао да се нађем у сукобу интереса, одмах ћу о томе 

обавестити општину Кањижа  и у потпуности прихватити став који о мом могућем сукобу интереса заузме 

Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање програма/пројеката удружења. 

На основу обавештења удружења/организације цивилног друштва сваки сукоб интереса надлежни 

орган посебно разматра и може од удружења затражити сва потребна обавештења и документацију.  

У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, надлежни орган ће затражити 

од удружења да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме одговарајуће мере. 

Такође изјављујем да са моје стране не постоје лични интереси који могу утицати на непристрасност 

рада удружења/организација цивилног друштва, чији сам члан. У вршењу дужности поступаћу часно, поштено, 

савесно, одговорно и непристрасно и чуваћу лични кредибилитет и достојанство дужности која ми је поверена 

од стране удружења/организација цивилног друштва за реализацију програма/пројеката.  

Ову изјаву дајем у складу са начином коришћења додељених средстава из буџета Општине за 

реализацију програма/пројекта _____________________________________ (назив програма/пројекта). 

 

Датум: _______ године 

 

                                                                                                                               ПОТПИС 

             

        ______________________ 
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ПРИЛОГ 7 

И З Ј А В А 

o прихватању обавезе корисника средстава Општине Кањижа 

 

 

За програм/пројекат________________________________________________________________ (уписати назив 

програма/пројекта) удружења _______________________________________              (уписати назив удружења) 

под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, изјављујем следеће: 

− да прихватам одобрена средства у висини од __________динара  

− да су сви подаци наведени у пријави на овом конкурсу истинити и тачни 

− да ће додељена средства бити наменски утрошена у функцији реализације активности у складу са 

одобреним програмом/пројектом, буџетом програма/пројекта и са временском динамиком наведеном 

програмом/пројектом,  

− да ћемо овлашћеним представницима Општине Кањижа омогућити непосредан увид у реализацију 

програма/пројекта у било ком тренутку за време трајања програма/пројекта (стављање на располагање 

свих потребних информација, документације и извештаја, образложења у вези са програмом/пројектом, 

сталну комуникацију путем електронске поште, телефона и факса, редовне састанке ради међусобног 

информисања о току реализације програма/пројекта и договора о наредним активностима, мониторинг 

посете, обавезе да обавештавамо надлежни орган о реализацији програма, као и обавезу да прикупљамо 

информације од корисника програма), 

− да ћемо за време трајања програма/пројекта достављати све материјале за штампу, публикације, најаве и 

саопштења, као и фотографије и материјале с јавних наступа у вези с промоцијом и реализацијом 

програма/пројекта, 

− да ћемо доставити Завршни извештај o реализацији и утрошеним средствима (финансијски и наративни) 

у укупној вредности програма/пројекта, у року од 30) дана по реализацији програма/пројекта, а 

најкасније до краја буџетске године, 

− да смо спремни да потпишемо Уговор, а у вези са напред наведеног програма/пројекта 

− да средства за реализацију одобреног програма/пројекта нису на други начин већ обезбеђена,  

− да прилажемо изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици. 

 

Име и презиме  

Функција у удружењу  

Потпис и печат 

 

 

 

 

Датум подношења изјаве     

 

 

ПОТПИС 

         ______________________ 

 

 

 

  



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  470.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
На основу члана 22. став 7. и став 11., и члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 40. став 1. тачка 40. Статута општине 

Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст), члана 5. став 6. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 16/13 и 9/17) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 

17. септембра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О ОДУЗИМАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

 

Члан 1. 

            ОДУЗИМА СЕ право коришћења од Дома здравља Кањижа, са седиштем у Кањижи, ул. Карађорђева 53, 

МБ 08025266, на непокретности уписаној у лист непокретности бр. 2474 к. о. Трешњевац – стану, који се састоји 

од две собе, бр. зграде 1, први спрат, број посебног дела 3, у површини од 59 m², заједно са правом коришћења 

на стамбено-пословној згради од 2а 26 m², која је изграђена на кат. парц. бр. 633 к.о. Трешњевац, а у природи се 

налази на адреси у Трешњевцу, ул. Маршала Тита бр. 80. 

 

Члан 2. 

            ОДУЗИМА СЕ право коришћења од Месне заједнице Мартонош, са седиштем у Мартоношу, ул. Трг 

Слободе 1, МБ 08025720, на непокретности уписаној у лист непокретности бр. 2869 к. о. Мартонош –  стану, који 

се састоји од две собе, број зграде 1, приземље, број посебног дела 2, у површини од 54 m², заједно са правом 

коришћења на стамбено-пословној згради од 3а 34 m², која је изграђена на кат. парц. бр. 321 к.о. Мартонош, а у 

природи се налази у Мартоношу, ул. Трг Слободе бр. 2. 

 

Члан 3. 

На основу ове Одлуке извршиће се брисање уписаних носиоца права коришћења на непокретностима у 

јавној својини из члана 1. и 2. ове Одлуке у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 

 

Члан 4. 

      Ову одлуку објавити у „Службеном  листу општине Кањижа“.  

  

      О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

Доношењем овог акта о одузимању права коришћења предметне непокретности врши се  усаглашавање 

стања у природи и у РГЗ СКН Кањижа, као и усаглашавање основа коришћења предметне непокретности са 

одредбама Закона о јавној својини. 

 Одредбама члана 22. став 7. и 11. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) прописано је да влада може одлучити да се 

непокретност у својини Републике Србије на којој постоји право коришћења из члана 18. овог закона, која није у 

функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и 

непокретност која се користи супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, одузме од 

носиоца права коришћења, с  тим што се ове одредбе Закона сходно примењују и код одузимања непокретности 

у својини аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а о одузимању одлучује надлежни орган 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Одредбама члана 27. став 10. истог закона 

прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и 

статутом јединице локалне самоуправе. 

 Одредбама члана 40. став. 1. тачка 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

2/2020 - пречишћен текст), утврђено је да Скупштина општине одлучује о преносу и о одузимању права 

коришћења на непокретностима у својини Општине месним заједницама, установама, јавним агенцијама и 

другим организацијама чији је оснивач Општина. 

 Одредбама члана 5. става 6. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 

својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 – исправка, 16/13 и 9/17) утврђено је да 

Скупштина општине може одлучити да се непокретност у својини општине на којој постоји право коришћења из 

члана 3. ове одлуке, која није у функцији остваривања надлежности, односно делатности носиоца права 

коришћења на тој ствари, као и непокретност која се користи супротно закону, другом пропису или природи и 

намени непокретности, одузме од носиоца права коришћења, док чланом 13. прописано је да одлуку о 
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прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи општине и одлуку о 

прибављању ствари и располагању стварима у својини општине доноси Скупштина општине.  

У складу са наведеним предлаже се Скупштини општине Кањижа да донесе одлуку којом се одузима 

право коришћења од Дома здравља Кањижа, са седиштем у Кањижи, на непокретности уписаној у лист 

непокретности бр. 2474 к. о. Трешњевац – стану,  који је изграђен на кат. парц. бр. 633 к.о. Трешњевац, а у природи 

се налази на адреси у Трешњевцу, ул. Маршала Тита бр. 80, као и од Месне заједнице Мартонош, са седиштем у 

Мартоношу, на непокретности уписаној у лист непокретности бр. 2869 к. о. Мартонош –  стану, заједно са правом 

коришћења на стамбено-пословној згради од 3а 34 m², који је изграђен на кат. парц. бр. 321 к.о. Мартонош, а у 

природи се налази у Мартоношу, ул. Трг Слободе бр. 2, јер наведене непокретности нису у функцији остваривања 

надлежности, односно делатности предметних носилаца права коришћења. 

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина                                       Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                               Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општина Кањиже  

Број: 02-288/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - 

др. Закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018), члана 99. ст. 1, 2, 5. и 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. 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, 2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 2. став 4. и члана 21. став 2. Уредбе 

о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 

својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 15. став 1. Одлуке о поступку, 

условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 119/15, 25/16 и 18/17), члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 - исправка, 

16/13  и  9/17) и члана 40. тачка 38. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 5814 КО КАЊИЖА 

ПАРЦ. БР. 10658 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Кањижа, уз накнаду 1/1 дела непокретности уписане у ЛН бр. 

5814, КО Кањижа, кат. парц. бр. 10658, грађевинска парцела без објекта у Кањижи, у укупној површини од  95 a 

31 m² најповољнијем понуђачу, учеснику у поступку  јавног надметања Фондацији Војвођанска рвачка академија, 

са адресе улица Нушићева бб, Кањижа. 

Члан 2. 

Купопродајна цена непокретности из члана 1. ове Одлуке износи 7.315.042,50 динара. 

Понуђач из члана 1. ове Одлуке је уплатио на име депозита износ од 731.504,25 динара дана 09.06.2020. 

године те је дужан да преостали део од постигнуте купопродајне цене у износу од 6.583.538,25 динара уплати на 

рачун бр. 840-811151843-89 позив на број 97/38-214 до дана закључења купопродајног уговора а најкасније у 

року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке. 

Ако понуђач из члана 1. ове Одлуке не уплати преостали део купопродајне цене у року утврђеном у 

претходном ставу овог члана, сматра се да је одустао од закључења уговора о отуђењу предметне непокретности 

и губи право на повраћај уплаћеног депозита. 

 

Члан 3. 

Уговор о отуђењу непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавној својини општине Кањижа, закључује 

Председник општине, најкасније у року од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, по претходно прибављеном 

мишљењу Општинског правобранилаштва општине Кањижа. 
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Члан 4. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                             Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                     Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-287/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - 

др. закон, 101/16 - др. закон и 47/2018), члана 537. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 

99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18) и члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ 

НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У ЛИКВИДАЦИЈИ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. 

ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа у 

ликвидацији, са седиштем у Кањижи, Новокнежевачки пут бр. 5, уписаног у Регистар привредних субјеката 

Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 19234/2005 од 13.06.2005. године, матични број 08026025, ПИБ 

100870772, за период од 1.1.2019. године до 31.12.2019. године, који је саставио ликвидациони управник у складу 

са прописом који уређује поступак ликвидације.  

 

 

Члан 2. 

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

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                          Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                       Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                       

Број: 02-75/2020-I               

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 2/2020 – пречишћен текст), а у циљу реализације мера и активности предвиђених Локалним антикорупцијским 

планом општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 18/2017), Скупштина општине Кањижа, на 

седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА КАЊИЖА 
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Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују начин и поступак предлагања кандидата за чланове надзорног одбора 

јавног предузећа чији је оснивач општина Кањижа, као и поступак и критеријуми (мерила) за утврђивање 

кандидата за чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Кањижа. 

 

Члан 2. 

Председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач општина Кањижа (у даљем 

тексту: надзорни одбор), именује Скупштина општине Кањижа, на предлог Општинског већа у складу са овом 

одлуком. 

Надзорни одбор има три члана, од којих је један председник. 

Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених. 

 

Члан 3. 

Кандидате за чланове надзорног одбора предлажу: Општинско веће општине Кањижа и запослени у 

јавном предузећу. 

Кандидате за два члана надзорног одбора предлаже Општинско веће.  

Кандидат за члана надзорног одбора из реда запослених, предлаже се на начин и по поступку који је 

уређен статутом јавног предузећа. 

Предлагач из става 1. овог члана подноси Административно-мандатној комисији (у даљем тексту: 

Комисија) најмање два предлога кандидата за члана надзорног одбора (у даљем тексту: кандидати).  

Предлог из става 2. овог члана обавезно садржи образложење и доказе о испуњености услова за 

именовање кандидата прописаних законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.   

Предлагач из става 1. овог члана дужан је да најкасније три месеца пре истека мандата чланова надзорног 

одбора, достави Комисији предлоге кандидата.  

Уколико члану надзорног одбора престане мандат оставком или разрешењем, предлагач из става 1. овог 

члана дужан је да у року од осам дана од дана престанка мандата достави Комисији предлоге кандидата. 

 

Члан 4. 

Комисија прегледа све приспеле предлоге и приложене доказе и проверава испуњеност услова за 

именовање кандидата прописаних законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.  

Након пријема, а пре разматрања предлога, чланови Комисије дужни су да дају писане изјаве о 

непостојању приватног интереса у вези са кандидатима или се изузимају из рада Комисије уколико такав интерес 

постоји.   

 

Члан 5. 

Комисија саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају услове за именовање 

за члана надзорног одбора, ради спровођења поступка провере стручне оспособљености и знања.  

 

Члан 6. 

Комисија доставља писано обавештење кандидатима о томе када отпочиње поступак провере стручне 

оспособљености и знања, најкасније осам дана пре почетка тог поступка.  

Ако се поступак из става 1. овог члана спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела 

обавештавају о томе када почиње наредни део овог поступка.  

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 1. овог члана, не позива 

се да учествује у наредном делу овог поступка. 

  

Члан 7. 

Комисија оцењује стручну оспособљеност и знања кандидата након увида у податке и приложене доказе 

уз предлоге кандидата и спроведене писане и усмене провере, на начин прописан овом одлуком. 

 

Члан 8. 

Стручну оспособљеност кандидата Комисија оцењује на основу увида у податке и приложене доказе, као 

и путем разговора. 

 

Члан 9. 

Увидом у податке и приложене доказе, Комисија оцењује стручну оспособљеност кандидата стечену 

високим образовањем и стручну оспособљеност стечену радним искуством.  

Радним искуством у смислу става 1. овог члана, сматра се укупно радно искуство које је кандидат стекао 

на пословима за које се захтева високо образовање стечено 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 
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струковним студијама (у даљем тексту: високо образовање), као и радно искуство које је кандидат стекао на 

пословима који су повезани са пословима јавног предузећа.  

У разговору, Комисија оцењује стручну оспособљеност кандидата на основу његових одговора на 

питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, корпоративно управљање и унапређење рада и 

развоја јавног предузећа.  

 

Члан 10. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује се оценама два или три, на 

следећи начин: 

− стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 

студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова – оцена 2; 

− високо образовање на студијама трећег степена (доктор наука) – оцена 3. 

 

Члан 11. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена укупним радним искуством на пословима за које се захтева 

високо образовање, оцењује се оценом од један до три, на следећи начин: 

− радно искуство од 3 до 5 година – оцена један (1); 

− радно искуство од 5 до 10 година – оцена два (2); 

− радно искуство преко 10 година – оцена три (3). 

 

Члан 12. 

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа (у даљем тексту: послови), оцењује се оценом од један до три, на следећи начин: 

− за радно искуство стечено на пословима у трајању од једне до три године – оцена један (1); 

− за радно искуство стечено на пословима у трајању од три до пет година – оцена два (2); 

− за радно искуство стечено на пословима у трајању преко 5 година – оцена три (3). 

 

Члан 13. 

Знања кандидата Комисија проверава писаним путем и у разговору. 

Комисија оцењује знања кандидата провером: познавања једне или више области из које је делатност за 

чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно предузеће, 

познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима 

се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног 

управљања, као и општих прописа о раду. 

 

Члан 14. 

На основу провере стручне оспособљености и знања, Комисија оцењује кандидате оценама од један до 

три, које имају следеће значење: 

− оцена један (1) -  „не задовољава“ 

− оцена два (2)    -  „делимично задовољава“ 

− оцена три (3)   - „у потпуности задовољава“ 

У току усмене провере стручне оспособљености и знања, у разговору са кандидатом, сваки члан Комисије 

оцењује сваки одговор кандидата појединачно, једном од оцена из става 1. овог члана.  

Питања за усмену проверу стручне оспособљености и знања кандидата, Комисија припрема унапред. 

 

Члан 15. 

Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, израчунавањем просечне оцене, према 

критеријумима (мерилима) прописаним овом одлуком. 

Уколико два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према наведеном редоследу 

следећи критеријуми: 

1) дуже радно искуство стечено на пословима (при чему се рачунају године и пуни месеци радног 

искуства);  

2)  виши степен високог образовања.  

Уколико два или више кандидата након примене критеријума из става 2. овог члана имају једнак 

резултат, предност има кандидат за којег Комисија, у поновном разговору, утврди да боље испуњава захтеве за 

обављање послова у надзорном одбору. 
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Члан 16. 

Комисија утврђује ранг листу са највише шест кандидата за чланове надзорног одбора (за сваког члана 

надзорног одбора по два кандидата), који су са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање 

прописане овом одлуком.  

У случају из члана 3. став 5. ове одлуке, Комисија утврђује ранг листу са највише два кандидата за члана 

надзорног одбора, који су са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање прописане овом одлуком. 

Ранг листа из става 1. и 2. овог члана обавезно садржи: 

− личне податке кандидата; 

− податке о стеченом високом образовању кандидата;  

− податке о радном искуству кандидата; 

− податке о резултатима провере стручне оспособљености и знања и просечној оцени кандидата, и  

− образложење.  

Комисија у року од 5 дана од дана утврђивања ранг листе из ст. 1. и 2. овог члана доставља кандидатима 

обавештење о постигнутим резултатима.  

Ранг листу кандидата из ст. 1. и 2. овог члана са записником Комисија доставља Општинском већу у року од 

30 дана од дана достављања предлога кандидата. 

 

Члан 17. 

Општинско веће припрема предлог акта о именовању чланова надзорног одбора у складу са ранг листом 

кандидата из члана 16. ст. 1. и 2. ове одлуке и доставља га Скупштини општине Кањижа ради усвајања.  

 

Члан 18. 

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

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа          Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-253/2020-И 

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 6. Статута општина Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 

2/2020 - пречишћен текст), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, 

донела је  

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ПРАВНЕ ПОМОЋИ 

 У ОПШТИНИ КАЊИЖА 

 

 

Члан 1. 

 Престаје да важи Одлука о пружању услуга правне помоћи у општини Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 3/2018) који је донела Скупштина општине Кањижа под бр. 02-107/2018-I/Б од дана 8. марта 2018. 

године.  

 

Члан 2. 

 По престанку важења Одлуке о пружању услуга правне помоћи у општини Кањижа („Службени лист 

општине Кањижа”, бр. 3/2018) непосредно ће се примењивати Закон о бесплатној правној помоћи („Сл. гласник 

РС“, бр. 87/2018) и подзаконски акти донети на основу Закона.  

 

Члан 3 

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

Аутономна покрајина Војводина                                          Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                 

Број: 02-254/2020-I                                                                           

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије'', бр. 15/2016 и 88/2019), 

члана 14. тачка 9) и члана 15. став 8. Уговора о оснивању „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица (пречишћен 

текст) од 30.11.2016. године, Скупштина општине Кањижа,  на седници одржаној 17. септембра 2020. године, 

донeла je 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2019. 

ГОДИНУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА  

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2019. годину коју је донела Скупштина Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица под 

бр. VIII/2020-11 на седници одржаној 30. јула 2020. године. 

 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-208/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије'', бр. 15/2016 и 88/2019) 

и члана 30. тачка 4) Оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK 

DOO, HORGOŠ („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа,  на 

седници одржаној 17. септембра 2020. године, донeла je 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ПРИВРЕДНОГ 

ДРУШТВА POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ 

 

I 

            Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA 

MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ о покрићу губитка  по редовном годишњем финансијском извештају за 2019. 

годину и расподели нераспоређене добити из ранијих година  бр. 15-0004-3 од 2. јуна 2020. године. 

 

II 

            Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                          Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                               Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 
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Број: 02-182/2020-I                                                                                   

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/2016 и 88/2019) 

и члана 43. став 1. тачка 9. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ 

Кањижа са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2017- пречишћен текст) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донeла je 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2019. годину коју је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа под бр. 393-1-3/2020-ОПШ на седници одржаној 12. јуна 

2020. године. 

 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-147/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 51а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 - 

испр., 64/10 - одл. УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одл. УС, 50/13 - одл. УС, 98/13 - одл. УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 - др. закон и 9/2020) и члана 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 

– пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Члан 1. 

            У члану 5. Одлуке о главном урбанисти општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 20/2016) став 

2. мења се и гласи:  

            „Главни урбаниста може бити лиценцирани архитекта, односно архитекста урбаниста са најмање десет 

година радног искуства у стручној области архитектуре, односно ужој стручној области урбанизам.“  

 

Члан 2.  

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                           Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                                                                               Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                              

Број: 02-256/2020-I                                                                 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 
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На основу члана 11. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоурпаве  („Сл. 

гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон), члана 

37. Закона о радним односима у државним органима („ Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон*, 

49/99 - др. закон**, 34/2001 - др. закон***, 39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. 

др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС), члана 9. став 3. Закона о платама у државним 

органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 

116/2008 - др. закони, 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 - др. 

закони, 95/2018 - др. закони и 86/2019 - др. закони), члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/2008 - 

пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 - др. закон, 23/2018, 95/2018 - др. закон и 86/2019 - др. закон) и члана 40. тачка 

6. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 

ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

Члан 1. 

Члан 2б у Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у 

органима општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 12/2015 – пречишћен текст и 20/2016) 

мења се и гласи:  

 

„Члан 2б 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица које бира скупштина општине износе: 

- за председника општине     7,74 

- за заменика председника општине    7,64 

- за председника скупштине општине    6,50     

- за заменика председника скупштине општине   5,00     

- за чланове општинског већа     6,00     

Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица које поставља скупштина општине износе: 

- за секретара скупштине општине    14,85 

- за главног урбанисту                  11,85 

Коефицијенти из става 2. увећавају се по основу сложености и одговорности послова за додатни 

коефицијент, и то:  

- за секретара скупштине општине      9,00 

- за главног урбанисту       4,00 

Коефицијенти утврђени за лица која поставља скупштина општине увећани по основу сложености и 

одговорности послова за додатни коефицијент увећавају се за 30%. 

Коефицијенти за обрачун и исплату плата лица које поставља општинско веће износе: 

. за начелника Општинске управе    14,85 

- за општинског правобраниоца     14,85 

Коефицијенти из става 5. увећавају се по основу сложености и одговорности послова за додатни 

коефицијент 9,00. 

Коефицијенти утврђени за лица које поставља општинско веће увећани по основу сложености и 

одговорности послова за додатни коефицијент увећавају се за 30%. 

 

Члан 2. 

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

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина                                         Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                                                                                     Роберт Лацко с.р.  

Скупштина општине Кањижа                                                                          

Број: 02-258/2020-I  

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 
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На основу члана 39. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 160. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

 

Члан 1. 

Члан 4. Одлуке о накнадама одборника и чланова радних тела скупштине општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2014) мења се и гласи:  

 

„Члан 4. 

Одборник у Скупштини општине има право на накнаду за вршење одборничке функције у месечном 

износу од 4.000 динара. 

Председник одборничке групе има право на накнаду за вршење одборничке функције  и функције 

председника одборничке групе у месечном износу од 7.000,00 динара. 

Накнада из става 1. и 2. овог члана исплаћује се дознаком на текући рачун одборника. 

Накнада за вршење одборничке функције односно функције председника одборничке групе не припада 

председнику Скупштине општине ако је  на сталном раду у општини и заменику председника Скупштине 

општине ако је остварио право на накнаду сагласно одредбама акта којим се уређује обрачун и исплата плата 

изабраних и постављених лица у органима општине.   

Одборнику, односно председнику одборничке групе који не присуствује седници Скупштине општине 

одржаној у месецу за који се врши исплата накнаде припада 1.500,00 динара.“  

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина      Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа          Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-257/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст), а у 

вези са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018  и 31/2019 и 72/2019)  Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ОБАВЉЕНОЈ РЕВИЗИЈИ 

НАЦРТА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

            УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора о обављеној ревизији нацрта Завршног рачуна буџета 

општине Кањижа за 2019. годину. 

 

 

II 

            Oво решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија                                                                           

Аутономна Покрајина Војводина                                                  Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                                                                                          Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                               

Број: 02-290/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019 и 79/2019), члана 21. став 2. и 3. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 2/20- пречишћен текст), а у вези са чланом 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ОСТВАРЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

 

 

I 

            УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – јун 2020. године. 

 

II 

            Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија                                                                               

Аутономна покрајина Војводина                                  Председник  Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-289/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

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) и члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 2/2020- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. 

године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ 

КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације програма пословања Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину који 

је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом 

„Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 30. јула 2020. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  481.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                 Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-192/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 2/2020 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. 

године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, 

HORGOŠ“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања привредног друштва „POTISKI VODOVODI 

– TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ“ за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор привредног 

друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ на седници одржаној 29. јула 2020. 

године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                 Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-183/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 2/2020 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. 

године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа за комуналне услуге 

„Комуналац“  Кањижа за 2019. годину који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за уређење насеља 

општине Кањижа на седници одржаној 12. јуна 2020. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  482.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                 Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-148/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018) и члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНИ 

ЗООХИГИЈЕНСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

„КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о измени Одлуке о цени зоохигијенских услуга Јавног предузећа за 

комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа бр. 123-2/2020-ОПШ, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за 

комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 29. јула 2020. године.  

 

II 

 Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 1. октобра 2020. године. 

 

 

III 

             Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-188/2020-I                                                                                 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  483.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  484.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018) и члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ГРАЂЕВИНСКИХ И 

ИНЖЕЊЕРСКИХ УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

„КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 

 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о цени грађевинских и инжењерских услуга Јавног предузећа за комуналне 

услуге „Комуналац“ Кањижа бр. 123-1/2020-ОПШ, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне 

услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 29. јула 2020. године.  

 

II 

 Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 1. октобра 2020. године. 

 

 

III 

             Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                      Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-187/2020-I                                                                                 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  485.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

  



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  486.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018) и члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  487.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о цени погребних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге 

„Комуналац“ Кањижа бр. 123-3/2020-ОПШ, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне услуге 

„Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 29. јула 2020. године.  

 

II 

 Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 1. октобра 2020. године. 

 

III 

             Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-189/2020-I                                                                                 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

  



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  488.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

  



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  489.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 
 

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 

95/2018) и члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  490.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА НА ОТВОРЕНОМ 

БАЗЕНУ У КАЊИЖИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ„КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о цени услуга на отвореном базену у Кањижи Јавног предузећа за 

комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа бр. 123-4/2020-ОПШ, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за 

комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа на седници одржаној 29. јула 2020. године.  

 

II 

 Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 1. јануара 2021. године. 

 

III 

             Ово решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-190/2020-I                                                                                 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  491.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

  



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  492.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11,  104/16 и 95/2018) и 

члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ 

ВОДОСНАБДЕВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 

 

I 

 Даје се сагласност на Одлуку о цени услуга из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода 

привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ бр. 15-0008-2, коју је 

донеo Надзорни одбор привредног друштва  POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ 

на седници одржаној 31. августа 2020. године.   

 

II 

 Одлука из тачке I овог решења примењује се почев од 1. октобра 2020. године. 

 

III 

 Решење и Одлуку из тачке I овог решења објавити у „Службеном листу општине Кањижа”.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                     Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                          Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-246/2020-I                             

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  493.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  494.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 
 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  495.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  496.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  497.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 
 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  498.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 

 
 
На основу члана 84. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године донела је 

 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  499.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2019. ГОДИНИ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Општинске управе општине Кањижа у 2019. години.  

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-131/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 17. септембра 2020. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА СЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду и пословању Историјског архива Сента за 2019. 

годину, који је усвојио Управни одбор Историјског архива Сента на седници одржаној 27. фебруара 2020.  

године.   

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-74/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 15. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст) а у вези са чланом 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 

2020. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

            Даје се сагласност на Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације  општине Кањижа за 

2019. годину који је усвојио Општински штаб за ванредне ситуације општине Кањижа на седници одржаној 7. 

фебруара 2020. године. 
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II 

            Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                       Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                              Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-77/2020-I                                                                                          

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), а у вези са чланом 30. Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, 

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању на седници одржаној 20. фебруара 2020. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-67/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 40. тачка 58. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СПОРТСКОГ САВЕЗА 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Спортског савеза општине Кањижа за 2019. годину, који је усвојен 

на седници Управног одбора Црвеног крста Кањижа одржаној 9. јануара 2020. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина      Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа           Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-1/2020-I                                              

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20- пречишћен 

текст) и члана 14. Статута  Информационог центра за развој Потиског региона Скупштина општине Кањижа на 

седници одржаној 17. септембра 2020. године донела је следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА 

ЗА РАЗВОЈ ПОТИСКОГ РЕГИОНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Информационог центра за развој Потиског региона за 2019. 

годину, који је усвојио Управни одбор Информационог центра за развој Потиског региона, на седници одржаној 

27. фебруара 2020. године  

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина   Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа         Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-86/2020-I                                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), а у вези са чланом 26. Статута  Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа, Скупштина 

општине Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа 

за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа 

на седници одржаној 6. марта 2020. године.  

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина           Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-85/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 
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На основу члана  40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), а у вези са чланом 35. Статута Центра за социјални рад Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници 

одржаној 17. септембра 2020. године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад Кањижа за 2019. годину, који је усвојио 

Управни одбор Центра за социјални рад Кањижа на седници одржаној 9. марта 2020. године.  

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-95/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА 

 ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Дома здравља Кањижа за 2019. годину, који је усвојио Управни 

одбор Дома здравља Кањижа на седници одржаној 11. 03. 2020. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа          Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-96/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 40. тачка 58. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА КАЊИЖА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Црвеног крста Кањижа за 2019. годину, који је усвојен на 

седници Управног одбора Црвеног крста Кањижа одржаној 21. јануара 2020. године. 
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II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина      Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа           Роберт Лацко с,р, 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-81/2020-I                                              

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), а у вези са чланом 29. Статута Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа, Скупштина општине Кањижа на 

седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

 „ЈОЖЕФ АТИЛА“ КАЊИЖА У 2019. ГОДИНИ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа у 2019. години, који је усвојио 

Управни одбор Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа на седници одржаној 28. фебруара 2020. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-84/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), а у вези са чланом 34. Статута Образовно–културне установе „Cnesa“ Кањижа, Скупштина општине 

Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ 

УСТАНОВЕ „CNESA“ КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа за 2019. годину, 

који је усвојио Управни одбор Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа на седници одржаној 28. фебруара 

2020. године. 

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                    Роберт Лацко с.р. 
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Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-78/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана  40. тачка 69. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/20- пречишћен 

текст), а у вези са чланом 13. Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа, Скупштина општине Кањижа на 

седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ 

КРЕАТИВНОГ АТЕЉЕА КАЊИЖА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Регионалног креативног атељеа Кањижа за 2019. годину, који је 

усвојио Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа на седници одржаној 28. фебруара 2020. године. 

  

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина              Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-97/2020-I                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 74. став 5. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), 

члана 40. тачкa 11. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

и члана 19. тачка 14. Статута Библиотеке „József Attila“ Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници 

одржаној 17. септембра 2020. године донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

БИБЛИОТЕКЕ „JÓZSEF ATTILA“ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план Библиотеке „József Attila“ Кањижа за 2021. 

годину који је усвојио Управни одбор Библиотеке „József Attila“ Кањижа, на седници одржаној 29. јуна 2020. 

године.  

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                 Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                        Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-172/2020-I                                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 
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На основу члана 74. став 5. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), 

члана 40. тачкa 11. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст),  

члана 12. и 22. Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници 

одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

РЕГИОНАЛНОГ КРЕАТИВНОГ АТЕЉЕА КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план Регионалног креативног атељеа Кањижа за 

2021. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа на седници одржаној 29. 

јуна 2020. године.  

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа".  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина            Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                 Роберт Лацко с.р.  

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-174/2020-I                                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 74. став 5. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020), 

члана 40. тачкa 11. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст),  

а вези члана 20. Статута Образовно-културне установе ,,CNESA“, Кањижа, Скупштина општине Кањижа на 

седници одржаној 17. септембра 2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ ,,CNESA“, КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада и Финансијски план Образовно-културне установе ,,CNESA“, 

Кањижа за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Образовно-културне установе ,, CNESA“, Кањижа на 

седници одржаној 17. јула 2020. године.  

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                 Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                        Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-178/2020-I                                               

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 40. тачка 11. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ 

„CNESA“ КАЊИЖА 

 

I 

 Даје се сагласност на Ценовник Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа који је донео директор 

Образовно-културне установе „Cnesa“ Кањижа  

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                  Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                 Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа      

Број: 02-94/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

    

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 40. Статута Општине Кањижа („Службени лист Општине Кањижа“, бр. 

2/2020 – пречишћен текст) и члана 13. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина 

општине Кањижа на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСТАВНИКА 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА У СКУПШТИНУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА 

 

I 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ представник и заменик представника општине Кањижа у Скупштини Друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица: 

Атила Шафрањ и Балаж Бајтаи, због истека времена на које су именовани. 

 

II 

 За представника Општине Кањижа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање 

чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица ИМЕНУЈЕ СЕ: 

 

- ЕДЕ САРАПКА, електротехничар из Мале Пијаце. 

 

III 

За заменика представника Општине Кањижа у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица ИМЕНУЈЕ СЕ: 

   

- БАЛАЖ БАЈТАИ, дипл. инж. саобраћаја из Кањиже. 

 

 

IV 

 Представник и заменик представника општине Кањижа у Скупштини Друштва са ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица именују се на 

мандатни период од четири године. 

 

V 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Кањижа“. 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина             Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа       Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 02-267/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за локалну самоуправу Скупштине општине Кањижа, и то:  

 

 председник  

 1. Милена Супић, Кањижa,  

 заменик председника  

 2. др Михаљ Бимбо, Кањижa, 

 

 чланови 

 3. Јожеф Конц, Кањижa,   

 4. Слађана Илић, Кањижa, 

 5. Моника Халас, Кањижa. 

 

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-293/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за буџет и финансије Скупштине општине Кањижа, и то:  

 

 председник  

 1. Јожеф Конц, Кањижa, 

 заменик председника  

 2. Габриела Вајда, Кањижa 
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 чланови 

 3. Оливер Ердељи, Ором,   

 4. Марија Абрахам, Кањижa, 

 5. Золтан Тандари, Кањижa. 

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-294/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

 ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИЗАМ И САОБРАЋАЈ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и 

саобраћај Скупштине општине Кањижа, и то:  

 

 председник  

 1. Карољ Кермециa, Кањижa, 

 заменик председника  

 2. Милош Кравић, Кањижa, 

 

 чланови 

 3. Иштван Тертелиa, Мартонош, 

 4. Марта Киш, Кањижa, 

 5. Иштван Бонтовичa, Тотово Селo.  

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-295/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДНА ПИТАЊА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за привредна питања и предузетништво Скупштине општине Кањижа, и то:  

 

 председник  

 1. Тибор Плетикосић, Ором, 

 

 заменик председника  

 2. Никола Радмановић, Велебит,  

 

 чланови 

 3. Јожеф Бохата, Кањижa, 

 4. Золтан Тандари, Кањижa, 

 5. Миклош Хармат, Кањижa. 

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-296/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за пољопривреду и заштиту животне средине Скупштине општине Кањижа, и 

то:  

 

 председник  

 1. Јожеф Сабо, Адорјан, 

 заменик председника  

 2. Милош Кравић, Кањижa,  

 

 чланови 

 3. Реже Домонкошa, Малa Пијацa,  

 4. Иштван Бачкулинa, Хоргош,  

 5. Дејан Пејак, Кањижa.  

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      
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Број: 02-297/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за културу и образовање Скупштине општине Кањижа, и то:  

 

 председник  

 1. Јене Ревид, Хоргош,  

 заменик председника  

 2. Ева Нађ, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. Стеван Марјанов, Хоргош,  

 4. Агота Рице, Кањижа,  

 5. Јосип Лепеш, Кањижа. 

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-298/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за омладину и спорт Скупштине општине Кањижа, и то:  

 

 председник  

 1. др Милена Супић, Кањижа,  

 заменик председника  

 2. Иштван Бонтович, Тотово Село,  

 

 чланови 

 3. Тинде Калмар, Кањижа, 

 4. Роберт Шорш, Хоргош,  

 5. Чаба Гајоди, Кањижа.  
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II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-299/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ И БОРАЧКО- 

ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања Скупштине 

општине Кањижа, и то:  

 

 председник  

 1. Јене Уташи, Тотово Село,  

 заменик председника  

 2. Илона др Бенде, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. Чаба Толнаи, Кањижа  

 4. Милка Лончар, Кањижа,  

 5. Слађана Илић, Кањижа.  

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-300/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Комисије за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа, и то:  

 

 председник  
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 1. Никола Радмановић, Велебит  

 заменик председника  

 2. Јене Уташи, Тотово Село,  

 

 чланови 

 3. Естер Марковић, Кањижа,  

 4. Карољ Туру, Хоргош,  

 5. Моника Халас, Кањижа. 

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-301/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) и члана 47. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019) 

Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕНИКЕ И НАЗИВЕ УЛИЦА И ТРГОВА 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Комисије за споменике и називе улица и тргова Скупштине општине Кањижа, и 

то:  

 

 председник  

 1. Карољ Кермеци, Кањижа,  

 заменик председника  

 2. Чаба Гајоди, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. Милка Лончар, Кањижа,  

 4. Золтан Валкаи, Кањижа,  

 5. Золтан Ваш, Хоргош.  

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-302/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 4. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

и члана 79. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019)  Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРОМЕТНЕ 

ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАВА 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права, и то:  

 

председник    

1. Ђорђе Мандарић,  Кањижa,  

 

чланови 

2. Јожеф Бохата, Кањижa,  

3. Жомбор Ујвари Кањижa,   

4. Марта Киш, Кањижa,  

5. Роберт Рекецки, Кањижa.  

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-303/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 4. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) 

и члана 79. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019)  Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЗНАЊА  

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Комисија за признања, и то:  

 

 председник 

1. Роберт Фејстамер, Кањижa,  

 

чланови 

2. Марта Тертели Телек, Мартонош,  

3. Обрад Тунић, Кањижa,  

4. Жужана Сечењи, Кањижa,  

5. Мак Јанош, Кањижа. 

 

II 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-304/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 
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На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 60. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ  

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за локалну самоуправу Скупштине општине Кањижа у саставу:   

 

 председник  

 1. Золтан Варњу, Хоргош,  

 заменик председника  

 2. Слађана Илић, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. др Михаљ Бимбо, Кањижа, 

 4. Ивет Боднар, Кањижа,  

 5. Јадранка Балаж, Трешњевац. 

 

II 

Савет за локалну самоуправу - разматра остваривање система локалне самоуправе у општини (у даљем 

тексту: Општина), питања везана за организацију и рад Општинске управе, остваривање послова државне управе 

које Република повери Општини, разматра питања међуопштинске сарадње и подноси предлоге надлежном 

органу за успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза Општине са другим општинама и градовима 

у земљи и иностранству, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе. 

 

III 

 Мандат Савета за локалну самоуправу траје четири године, односно до престанка мандата одборника 

сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                         Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-268/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 61. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за буџет и финансије Скупштине општине Кањижа у саставу:   
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 председник  

 1. Ела Добо, Кањижа,  

 заменик председника  

 2. Габриела Вајда, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. Тибор Домонкош, Кањижа,  

 4. Јожеф Конц, Кањижа,  

 5. Золтан Тандари, Кањижа. 

 

II 

 Савет за буџет и финансије -  разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на 

финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, буџет и завршни рачун, зајмове Општине, 

задуживање и имовину Општине, као и друга питања из области имовинско-правних односа и финансија. 

 

III 

 Мандат Савета за буџет и финансије траје четири године, односно до престанка мандата одборника 

сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                         Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-269/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 62. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИЗАМ И САОБРАЋАЈ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај 

Скупштине општине Кањижа у саставу:   

 

 председник  

 1. Слађана Илић, Кањижа,  

 заменик председника  

 2. Тибор Шаму, Хоргош, 

 

 чланови 

 3. Иштван Тертели, Мартонош,  

 4. Иштван Бонтович, Тотово Село,  

 5. Марко Ждеро, Кањижа. 
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II 

 Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - разматра 

предлоге одлука и других општих аката који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање 

и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, као и друга питања из ове области 

и питања везана за планирање и изградњу енергетских капацитета и снабдевање свим врстама горива, разматра 

предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из области просторног планирања и урбанизма на 

територији Општине, разматра питања која се односе на јавни градски и приградски превоз путника (линијски и 

ванлинијски), изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу, као и 

друга питања из ове области. 

 

III 

 Мандат Савета за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај траје 

четири године, односно до престанка мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је 

именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-270/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 63. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДНА ПИТАЊА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај 

Скупштине општине Кањижа у саставу:   

 

 председник  

 1. Тибор Плетикосић, Ором,  

 заменик председника  

 2. Золтан Тандари, Кањижа, 

 

 чланови 

 3. Јожеф Бохата, Кањижа,  

 4. Атила Вереш, Хоргош, 

 5. Зоран Томин, Кањижа. 

 

II 

 Савет за привредна питања и предузетништво - прати и разматра питања која се односе на занатство, 

угоститељство, трговину, туризам, робне резерве, приватно предузетништво и уређење, обезбеђење и коришћење 

пословног простора, као и друга питања од значаја за развој свих привредних грана и предузетништва.` 



Број:  23.                   17.09.2020.                       СТРАНА  517.  OLDAL                         2020. 09.17.           23.  szám 

 

 
III 

 Мандат Савета за привредна питања и предузетништво траје четири године, односно до престанка 

мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна Покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-271/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 64. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за пољопривреду и заштиту животне средине Скупштине општине Кањижа у 

саставу:   

 

 председник  

 1. Јожеф Сабо, Адорјан,  

 заменик председника  

 2. Милош Кравић, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. Еде Сарапка, Мала Пијаца,  

 4. Жанет Фекете, Хоргош,  

 5. Зоран Томин, Кањижа. 

 

II 

Савет за пољопривреду и заштиту животне средине -  прати и разматра питања која се односе на 

пољопривреду, шумарство, водопривреду и снабдевање Општине пољопривредно-прехрамбеним производима, 

разматра питања везана за заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе и природних добара, 

заштиту од буке и прати активности на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну 

средину, као и друга питања од значаја за развој ових подручја. 

 

III 

 Мандат Савета за пољопривреду и заштиту животне средине траје четири године, односно до престанка 

мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 
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V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна Покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                           Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-272/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 65. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за културу и образовање Скупштине општине Кањижа у саставу:   

 

 председник  

 1. Јене Ревид, Хоргош,  

 заменик председника  

 2. Ђорђе Тодић, Зимонић, 

 

 чланови 

 3. Агота Рице, Кањижа,  

4. Јанош Сел, Мартонош, 

 5. Дејан Мандарић, Кањижа. 

 

II 

Савет за културу и образовање - разматра предлоге одлука и других општих аката из области културе, 

иницијативе и предлоге за реализацију програма из области културе, као и друга питања из ове области и области 

заштите културних добара, разматра предлоге одлука и других општих аката и питања из области образовања. 

 

III 

 Мандат Савета за културу и образовање траје четири године, односно до престанка мандата одборника 

сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија                                                                             

Аутономна Покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-273/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 
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На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 66. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за омладину и спорт Скупштине општине Кањижа у саставу:   

 

 председник  

 1.Ђорђе Тодић, Зимонић, 

 заменик председника  

 2. Атила Нађ, Трешњевац, 

 

 чланови 

 3. Кристијан Палфи, Кањижа,  

 4. Анита Шерег, Кањижа,  

 5. Зоран Теслић, Трешњевац. 

 

II 

Савет за омладину и спорт - разматра предлоге одлука и других општих аката, као и сва друга питања из 

ових области. 

III 

 Мандат Савета за омладину и спорт траје четири године, односно до престанка мандата одборника сазива 

Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија                                                                             

Аутономна Покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-274/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 67. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ И БОРАЧКО- 

ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања Скупштине општине 

Кањижа у саставу:   

 

 председник  
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 1. Јелена Петровић Глишић, Кањижа, 

 заменик председника  

 2. др Марија Буш, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. Сузана Буш, Кањижа, 

 4. Ева Касаш, Кањижа,  

 5. Фадил Пуљаи, Хоргош. 

 

II 

 Савет социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања - разматра предлоге одлука и других 

општих аката из области социјалне и дечије заштите и борачко-инвалидска питања, као и сва друга питања из 

ових области. 

 

III 

 Мандат Савета за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања траје четири године, односно 

до престанка мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-275/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

   

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 69. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за прописе, представке и предлоге Скупштине општине Кањижа у саставу:   

 

 председник  

 1. Јене Уташи, Тотово Село, 

 заменик председника  

 2. Ервин Бехаровић, Кањижа, 

 

 чланови 

 3. Виктор Догнар, Хоргош, 

 4. Хајналка Фаркаш Коња, Кањижа, 

 5. Иван Матић, Хоргош. 

 

II 
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Комисија за прописе, представке и предлоге - разматра усклађеност предлога одлука и других општих 

аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и 

мишљења Скупштини. 

Комисија, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике 

Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је 

донела Скупштина. 

Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге 

аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина. 

Комисија разматра представке и предлоге грађана упућене Скупштини и предлаже мере за решење 

питања садржаних у њима. 

 

III 

 Мандат Комисије за прописе, представке и предлоге траје четири године, односно до престанка мандата 

одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

  

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-276/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 47., 48. и 71. Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине  Кањижа“,  бр. 9/2019 – 

пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕНИКЕ И НАЗИВЕ УЛИЦА И ТРГОВА 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисије за споменике и називе улица и тргова Скупштине општине Кањижа у саставу:   

 

 председник  

 1. Саболч Каваи, Кањижа,  

 заменик председника  

 2. Ервин Бехаровић, Кањижа,  

 

 чланови 

 3. Вилмош Тот, Кањижа,  

 4. др Михаљ Бимбо, Кањижа,  

 5. Небојша Ракић, Кањижа. 

 

II 

Комисија за споменике и називе улица и тргова - врши послове утврђене прописом Скупштине о 

постављању споменика на јавним местима и одређивању назива улица и тргова. 

 

III 

 Мандат Комисије за споменике и називе улица и тргова траје четири године, односно до престанка 

мандата одборника сазива Скупштине општине Кањижа која их је именовала или разрешења. 
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IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

сталних радних тела  обавља запослени у Општинској управи општине Кањижа одређен решењем начелника 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-277/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен текст) и 

члана 80. Пословника Скупштине општине Кањижа (,,Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019) Скупштина 

општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРОМЕТНЕ 

ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАВА 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Комисија за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права у 

саставу:  

  

 председник 

1. Јелена Петровић Глишић, Кањижа, 

 

чланови 

2. Јожеф Сабо, Адорјан, 

3. Јожеф Бохата, Кањижа, 

4. Каролина Боршош, Зимонић, 

5. Иван Матић, Хоргош. 

 

II 

 Комисија за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права поступа по захтевима 

физичких и правних лица за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права на територији 

општине Кањижа, врши израду акта о извршеној процени и  утврђивању прометне вредности непокретности и 

права и води евиденцију о извршеној процени и  утврђивању прометне вредности непокретности и права. 

 

III 

 Мандат председника и чланова Комисије за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и 

права траје четири године, односно до разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

Комисије за процену и утврђивање прометне вредности непокретности и права обавља запослени у Општинској 

управи општине Кањижа одређен решењем начелника Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  
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Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-278/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 12. Одлуке о јавним признањима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2014 и 

9/2019)  Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. септембра. 2020. године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЗНАЊА  

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Комисија за признања у саставу: 

  

 председник 

1. Роберт Фејстамер, Кањижа,  

 

чланови 

2. др Марта Тертели Телек, Мартонош, 

3. Естер Калмар, Хоргош, 

4. Небојша Ракић, Кањижа, 

5. Милош Кравић, Кањижа. 

 

II 

Комисија за признања – расписује јавни конкурс сагласно одредбама Одлуке о јавним признањима 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2014 и 9/2019),  разматра поднете предлоге за доделу јавних 

признања и најкасније до 31. августа, у години у којој се награда додељује, подноси предлог кандидата за 

доделу  јавних признања  општинском већу. 

 

III 

 Мандат председника и чланова Комисије за признања траје четири године, односно до разрешења. 

 

IV 

 Стручне, организационе, административне и друге послове у вези са сазивањем и одржавањем седница 

Комисије за признања обавља запослени у организационој јединици општинске управе надлежној за послове 

протокола. 

 

V 

 Ово решење објавити у ,,Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија                                                                             

Аутономна покрајина Војводина                                          Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                  Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа                                                                      

Број: 02-279/2020-I 

Дана: 17.9.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 32. тачка 8. и члана 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 63. став 2. и члана 64. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 40. тачка 10. и члана 71. тачка 8. Статута општине Кањижа 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20-пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 17. 

септембра 2020. године, донела је 
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З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 УСВАЈА СЕ Извештај Општинског већа о степену усклађености планираних и реализованих активности 

из програма пословања јавних предузећа на територији општине Кањижа за период 1. јануар - 30. јун. 2020. 

године (у даљем тексту: Извештај).  

 

II 

 Извештај је саставни део овог закључка. 

 

III 

 Овај Закључак и  извештај из тачке II  објављује у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија      

Аутономна покрајина Војводина                      Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                Роберт Лацко с.р.  

Скупштина општине                             

Број: 02-305/2020-I 

Дана: 17.9.2020. године 

Кањижа   

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР- 30. ЈУН 2020. 

ГОДИНЕ  

 

 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано 

је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, у року од 30 дана од дана истека тромесечја. 

У члану 46. тачка 5б Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон и 47/2018), ко и у члану 71. тачка 8. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, 

бр. 2/2020- пречишћен текст) утврђено је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних 

предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај 

јавних предузећа. 

Општина Кањижа је оснивач Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и привредног 

друштва POTISKI VODOVODI – TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ која обављају комуналне делатности 

на територији општине Кањижа. Наведено предузеће и привредно друштво, у складу са одредбама 63. Закона о 

јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)  доставило је Општинском већу општине Кањижа 

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 30. јун 2020. године 

у Законом утврђеном року који је претходно усвојио надзорни одбор предузећа, односно привредног друштва. 

На основу достављених Извештаја, Општинско веће општине Кањижа сачинило је Извештај о степену 

усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа за период 1. јануар - 30. јун 2020. године. 

 

I ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ „КОМУНАЛАЦ“ КАЊИЖА 

 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" 

Седиште: Народни парк бр.5, 24420 Кањижа 

Претежна делатност: 8130 

Матични број: 08411131 
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ПИБ: 100870764 

Надлежно министарство: Министарство привреде 

Делатности јавног предузећа су: Јавно предузеће „Комуналац“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног 

обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно 

за: 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других 

површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење 

посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, 

плажа и тоалета  

Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних 

површина и приобаља; 

Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на општинским и некатегорисаним путевима и улицама, 

одржавање зелених површина у путном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица, одржавање 

система за одвођење атмосферских вода са коловоза (ивичњаци, риголе, сливници) 

Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организациона делатност на затвореним и отвореним 

просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа; 

Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и 

крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз 

посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или крематоријума; 

Димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и 

уређаја; 

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у 

прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене 

животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња 

са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, 

спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене. 

 

Годишњи програм пословања:  

 Годишњи Програм пословања за 2020. годину усвојен је на седници  Скупштине општине Кањижа  

Решењем о давању сагласности на Програм пословања бр.02-408/2019-И дана 27.12.2019. године. 

 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

 Позиција приходи/ група: 604-приходи од продаје робе, планирани су у вредности од 2,710.000 динара, 

а реализација за други квартал  износи 3,355.000 динара, тако да остварење износи 124%. Ови приходи 

подразумевају продају погребне опреме. У другом кварталу имали смо много више сахране од планираног. 

Група 614 - приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, планирани су у вредности од 29,073.000 

динара, а реализација за  други квартал  износи 95% од плана, односно 27.598.000 динара. Ови приходи су 

остварени  од погребних, баштованских, услуга одржавања вертикалне сигнализације, зоохигијенских, 

димничарских, машинских услуга и грађевинских и инжењерских услуга. Предузеће врши и услугу одржавања 

зелених површина и чишћење јавних површина на граничном прелазу. У другом кварталу имали смо пад код 

услуге одношења анималног отпада. 

Група 65 - други пословни приходи, планирани су у вредности од 2.183.000 динара, а реализација за  други 

квартал  износи 2,454.000 динара односно 112% од плана. Ови приходи се односе на  закуп пијачних места на 

годишњем нивоу и уговори се закључују у марту месецу на годину дана. Због проглашеног ванредног стања због 

новог вируса закључење уговора је била продужена до месеца јун. 

Позиција расходи/ група 50-набавна вредност продате робе, предузеће је планирало да ће за набавку погребне 

опреме утрошити 1,516.000 динара, а реализација за други квартал износи 1,796.000 динара, односно 

процентуално 118%. Ови издаци су остварени у већем износу од планираног, због већег утрошка погребне 

опреме. 

Група 51- трошкови материјала, планирана вредност износила је 1,772.000 динара,  а реализација за други квартал 

износи 89% од плана, а вредносно  износи 1,571.000 динара.   

Група 513 - трошкови горива и енергије, планирана вредност за други квартал износи 2,206.000 динара,  

реализација за период  је у износу од 93% од плана, односно износи  2,041.000 динара.  

Група 52 - трошкови зарада, накнада и остали лични расходи, планирана вредност за   други квартал износи 

23,000.000 динара, реализована вредност за период износи 22,980.000 динара, односно 100% у односу на план.   
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Група 53 - Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у другом кварталу износи 1,462.000 

динара, а реализација износи 1,045.000 динара, односно 71% од плана, ови трошкови се односе на текуће 

одржавање опреме и грађевинских објеката. 

Група 54- трошкови амортизације, планирана вредност је 1,560.000 динара, а реализација износи 1,560.000 

динара, односно 100% у односу на план.  

Група 55- нематеријални трошкови, планирана вредност  износи  1,481.000 динара, а реализација за први квартал 

износи 1,357.000 динара, односно 92% од плана. Ова група обухвата премије осигурања,  извршене годишње 

регистрације  возила и годишње премије осигурања од одговорности.  

 Предузеће је у периоду од 01.01.2020- 30.06.2020 исказало пословни добитак у износу од 1,228.000 

динара, а као  нето добитак односно добитак после опорезивања у износу од 1,044.000 динара.  

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

 Биланс стања је планиран у складу са кретањима из претходне године. Неке билансне позиције тешко је 

планирати и предвидети с обзиром да су промењивог карактера и  често се одступају, јер биланс стања 

представља стање на одређени дан, а не за одређени период, као код других биланса. У билансу стања  код 

важнијих позиција су следећа стања: предузеће је планирало да ће на позицији АОП 051 имати  потраживања у 

износу од 10,651.000 динара а остварени износ је 10,899.000 динара и тако реализација у односу на план износи 

102%.  У билансу стања  позиција Добављачи АОП 456 планирано је у износу од 1,721.000, а реализација 

1,401.000 динара, односно 81% у односу на план. Предузеће нема доспелих а неплаћених обавеза. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

 У извештају о токовима готовине свега прилив готовине износи 37,054.000 динара и износи 99% у односу 

на план, а одлив готовине 34,461.000 динара и износи 85% у односу на план. Стање готовине на крају обрачунског 

периода је остварен у износу од 195% у односу на план. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ  

 Програмом пословања су предвиђени 41 запослених на неодређено време. Број запослених на неодређено 

време тренутно  износи 19 лица. У првом кварталу један запослених је отишао у пензију, и на његово радно место 

је примљен радник на одређено време. Радник који је био на неплаћеном одсуству је тражио раскид уговора и на 

његово радно место је примљен радник на одређено време. На радно место запослене која је на одржавању 

трудноће такође је примљена једна радница. На граничном прелазу због повећаног обима посла било је потребно 

један додатни радник. 

 Предузеће се креће у оквиру планских вредности и код исплата које су намењене члановима Надзорног 

одбора, код исплате путног трошка, накнада трошкова на службеном путу. Код   привремених и повремених 

послова уместо планираног једног радника ангажована су двојица. Ови уговори су истекли средином јуна месеца. 

Од тих један запослени је примљен на одређено време до краја године. 

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

 Програмом пословања су предвиђени 41 запослених на неодређено време али тренутно то износи 19 лица 

и сваког месеца се тражи одобрење од надлежне Комисије за пријем у радни однос. У току 2020. године један 

запослени је отишао у пензију. Споразумним раскидом уговора отишао је један радник. 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 Предузеће није мењао цене у односу на децембарске ценовнике. 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

 Предузеће не прима субвенције из општинског буџета, ни од стране државе. Сви приходи који се 

остварују су из комерцијалних трансакција. 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 Предузеће код средстава за посебне намене има у плану предвиђена средства за репрезентацију који за 

други квартал износи 80.000,00 динара а предузеће је потрошило 79,000 динара. Реализација која се односи на 

трошкове репрезентације  је 98,75%  у односу на план. За спортске активности је предвиђена донација у износу 

од 50.000,00 динара, који је распоређен у првом кварталу. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

 Предузеће планирао набавку тракторске корпе, али ова инвестиција још није остварена. Ова набавка је 

била планирана и ранијих година. Инвестиција је планирана  из сопствених средстава предузећа. 

  

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 
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 Предузеће и у  2020. године  је конкурисао  за организовање спровођења јавног рада због повећаног 

обима посла у летњем периоду и због недостатка радне снаге у услужно-производном сектору. Предузеће се 

определило за могућност ангажовања незапослених лица преко јавних конкурса за организовање спровођења 

јавних радова који расписује Национална служба за запошљавање. Након успешног конкурисана добила је 11 

особе, која су засновала радни однос у трајању од четири месеци. 

 

 

       

II ПРИВРЕДНО ДРУШТВО POTISKI VODOVODI- TISZAMENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 

 

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ 

Седиште: Хоргош, Железничка 22 

Претежна делатност: 36.00  сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 

Матични број: 08025355 

ПИБ: 100870764 

Надлежно министарство: Министарство привреде 

Делатност привредног друштва је: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и друге услуге у области 

управљања отпадом, изградња цевовода, изградња хидротехничких објеката, постављање водоводних, 

канализационих, грејних и климатизационих система. Поред наведених привредно друштво врши:  специјалне 

радове на снижавању нивоа подземних вода, утискивање челичних цеви испод путева и железница и др.,  зимско 

одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица, одржавање уличних јаркова, Пропуста, банкина и 

одржавање јаркова и банкина поред општинских путева, изградњу тротоара, атарских и локалних путева, 

производњу бетонских елемената, израду пројектне документације и студија стратешких планова за изградњу 

водовода, канализације као и израду студија и пројеката за одвођење атмосферских вода.  

 

Годишњи програм пословања:  

На Програм пословања за 2020. годину Скупштине општине Кањижа дала је сагласност решењем бр. 02-

409/2019-I од 27.12.2019. године.  

Скупштина општине Кањижа на седници одржаној дана 04.06.2020. године донела је решење о давању 

сагласности на Прву измену Програма пословања  POTISKI VODOVODI  – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO 

HORGOŠ за 2020. годину број 02-101/2020-I . Прва измена Програма пословања за 2020. годину бр 430-0005/19 

је усвојена од стране Надзорног одбора привредног друштва дана 17.03.2020. године. 

 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду, а у складу са 

планираним подацима из Програма пословања за 2020. годину – бр 430-0001 од 29.11.2019 . године и Прва измена 

Програма пословања за 2020. годину – бр.430-0005/19 од 17.03.2020.годину. 

Група 614 – приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, за период 01.01.2020-30.06.2020. године 

планирани су у вредности од 123.229.000 динара, а реализација за период 01.01.2020-30.06.2020.године је 

92.352.000 динара, односно реализовани су у висини свега 75% од планираних. 

Ови приходи су остварени од хидрограђевинских послова (52%) и од водоснабдевања (48%). Планиране пословне 

приходе нисмо реализовали због отежаних временских услова за послове хидроградње у првим месецима (јер у 

зимским месецима учинак на градилишту свакако не може бити исти као у осталом периоду године) и због 

смањеног прихода у водоканалу јер су у зимским месецима и утрошци воде мањи, као и услуге које пружа овај 

сектор. Тај недостатак прихода се провлачи све до краја овог другог квартала. 

У време проглашења ванредног стања због пандемије вирусом COVID – 19 такође су смањени приходи сектора 

водоканал јер се нису пружале услуге прикључења и др. због спровођења превентивних мера заштите здравља 

запослених. Сви други запослени у сектору Хидроградње  и друге службе Водоканала су радиле пуним 

капацитетом за време ванредног стања. 

Група 51 – трошкови материјала, планирана вредност износила је 28.465.000 динара, а реализација за период 

01.01.2020-30.06.2020. године износи 60 % од планираних трошкова, односно вредносно износи 17.059.000 

динара, разумљиво из разлога што се није реализовао ни план за приход.  

Група 513 – трошкови горива и енергије, планирана вредност за период 01.01.2020-30.06.2020. године износи 

8.900.000 динара, реализација за извештајни период је у износу од 106 % од плана, односно износи 9.394.000 
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динара. Реализовани трошкови горива су превазишли  планирани износ из разлога што су се радови који су се 

радили у сектору хидроградња одвијали ван седишта општине и то за све запослене у хидроградњи. 

Група 52 – трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода, планирана вредност за период од 01.01.2020-

30.06.2020. године је 50.358.000 динара, а реализована вредност за извештајни период износи 46.107.000 динара, 

односно 92% од плана.  

Група 53 – Трошкови производних услуга, планирана вредност за ову групу у периоду од 01.01.2020-30.06.2020. 

године износи 16.211.000 динара, а реализација износи 8.607.000 динара, односно 53 % од плана. Нису остварени 

планирани трошкови што је у складу са реализованим приходом у хидроградњи. 

Група 540 – трошкови амортизације, планирана вредност за период 01.01.2020-30.06.2020.године износи 

7.850.000 динара, а реализација вредности за период износи 7.325.000 динара, односно 93%. 

Група 55 – нематеријални трошкови; Планирана вредност износи 11.317.000 динара, а реализација за период 

01.01.2020-30.06.2020. године је 9.878.000 динара односно 87 %.  

Група 662 – приходи од камата; Планирана вредност за период 01.01.2020-30.06.2020.  износи 375.000 динара, а 

реализација је 347.000 динара, односно 93 %.  

Група 67 и 68 – Остали приходи се односе на  приходе од продаје материјала (7.334 динара) и осталих 

непоменутих прихода (611.160 динара). Ови приходи су за период 01.01.2020-30.06.2020. године били планирани 

у вредности од 825.000 динара, а реализација за извештајни период износи 618.000 динара, односно 75% . 

Приходи од наплаћене штете је 580.544 динара. 

Група 57 и 58 – Остали расходи – планирана вредност износи 185.000 динара, а реализација за период 01.01.2020-

30.06.2020. године је 24.000 динара, односно 13 % . Остали расходи се односе на остали непословни расходи.  

Привредно друштво је у периоду од 01.01.2020-30.06.2020.године исказало губитак у износу од 

5.163.000 динара. Одступање реализованих вредности прихода од планираних је настало због слабије 

реализације и немогућности обављања радова који би донели очекиване приходе услед временских прилика 

почетком године, али је позитивно што су и реализовани трошкови мањи од планираних и то, у главом, за мањи 

проценат нереализованог трошка, у односу на проценат нереализованог прихода.  

 

 2. БИЛАНС СТАЊА 

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава  и  извора средстава Предузећа.  

Биланс стања је планиран у складу са кретањима која су била очекивана за период од 01.01.2020-

30.06.2020. године, међутим неке билансне позиције као што су: потраживања од купаца тешко је планирати и 

предвидети, јер на почетку године нису скопњени уговори за пословање за целу годину.  

 

Актива 

Актива се састоји од сталне имовине и обртне имовине. 

Укупна актива износи 334.156.000 динара, тако да је реализација 95 % у односу на план. У укупној активи стална 

имовина учествује са 71%  (238.254.000 динара) , а обртна имовина са 29% (95.902.000 динара). 

Група 020 – Земљиште – планирана вредност за период од 01.01.2020.-30.06.2020. године је 6.749.000 динара а 

реализација 26.332.000 динара разлика је због прекњижавање Инвестиционе некретнине на земљиште, из разлога 

што за предметну некретнину није могуће одредити фер вредност без прекомерних трошкова или напора. 

Група 24 - Стање готовине и готовинских еквивалената је на вишем нивоу у односу на планиране величине због 

прекњижавања конта Остали краткорочни финансијски пласмани – орочена средства у банкама на конто 

Готовински еквиваленти и готовина.    

Група 204 -Купци у земљи – планирана вредност је била 38.000.000 динара, а реализација за период 01.01.2020.-

30.06.2020. године је 32.040.000 динара, односно 84%. Ова позиција одступа од планираног износа због 

нереализованог обима посла. 

 

Пасива 

Пасива се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза. 

Укупна пасива износи 334.156.000 динара, односно реализација је 95 % у односу на план. У укупној пасиви  

капитал  учествује са 94 % (315.362.000 динара) , а дугорочне и краткорочне обавезе са 6 % ( 18.794.000 динара). 

Група 416 – Обавезе по основу финансијског лизинга – планирана вредност је била 4.000.000 динара а реализација 

за период 01.01.2020.- 30.06.2020. године је 57.000 динара, односно 1%, због тога што нисмо реализовали 

планирана средства за лизинг.  

Група 430 – Примљени аванси – планирана вредност је била 300.000 динара, а реализација за период 01.01.2020.- 

30.06.2020. године је 59.000 динара.  

Код осталих ставки код Биланса стања нема већих одступања од Програма пословања за  период од 01.01.2020-

30.06.2020. годину.  

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 
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Извештај о токовима готовине представља основни извор информација о приливу и одливу готовине у 

одређеном временском интервалу. Зависно од тога које активности привредног друштва доприносе приливу 

односно одливу новца, анализирају се: 

- токови готовине из пословних активност; 

      - токови готовине из инвестиционих активности и 

      - токови готовине из финансијских активност. 

Нето прилив готовине из пословне активности износи 2.203.000 динара.  

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 336.000 динара.  

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 5.892.000 динара. 

Поређењем укупних прилива и одлива готовине у периоду јануар-јун 2020. године констатује се нето одлив 

готовине у висини од 4.025.000 динара. Када се за нето одлив увећа стање готовине на почетку обрачунског 

периода на дан 31.12.2019. година које је у висини од 45.631.000 динара, и одбије се негативна курсна разлика по 

основу прерачуна готовине   добија се износ од 41.606.000 динара што одговара билансној позицији АОП-а 0068 

„Готовински еквиваленти и готовине“. 

  

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Трошкови запослених су од великог значаја за пословање привредног друштва, јер трошкови зарада, 

накнада и осталих личних расхода заузимају доминантно учешће у укупним трошковима. Трошкови зарада у 

нето и бруто износу, остварени су у оквиру планираних вредности са 97%. Трошкови накнада и осталих личних 

расхода су такође остварени у оквиру планираних вредности што је доказ рационалног пословања привредног 

друштва у оквиру политике зарада и запошљавања. Такође, може се констатовати да су трошкови превоза 

запослених на посао и са посла исплаћивани у износу од 45 % од планираног износа, дневнице за службено 

путовање и накнаде трошкова на службеном путу су на нижем нивоу у односу на планиране величине за 

посматрани период 2020. године за 6 %.  

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У периоду од 01.04.2020-30.06.2020. године дошло је до промене броја запослених, и то: 

-  једном запосленом раднику на одређено време истекао је Уговор о раду 

- примљена су три запослена по Уговору о раду на одређено време због повећаног обима посла у хидроградњи. 

         

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

На основу Решења Скупштине општине Кањижа о давању сагласности на корекцију цена бр. 02-

360/2018-I/Б од дана 29.11.2018. године, привредно друштво је од 01.01.2019. године почело да примењује нови 

ценовник, и то тако што су се цене воде, канализација и фиксне накнаде за домаћинства и за установе увећали за 

10%, за привреду увећали за 5% и за месечну фиксну накнаду (таксу на водомер) повећање за 10%. Након ове 

промене није било више измена у ценама услуга. 

              

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Привредно друштво не прима субвенције од локалне самоуправе, ни од државе. Сви приходи који се 

остварују су из комерцијалних трансакција. 

    

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНE 

Привредно друштво у програму има предвиђено 300.000 динара за рекламу и пропаганду за 2020. годину, 

за период 01.01.2020. до 30.06.2020. године планирано 150.000 динара, а реализација  није била.  

За репрезентацију је предвиђено 1.000.000 динара за 2020. годину,  за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године 

је планирано 500.000 динара, а реализација је била 248.769 динара, односно 50  %. 

         

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Привредно друштво је до 30.06.2020. године имало инвестицију у износу од 176.000 динара у опрему за 

информатику, резервне делове за каналџет, дизалица за мењаче - подна као што је и планирано. Већих 

инвестиција није било. 

 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

 

Анализирајући обрасце тромесечног извештавања о реализацији Програма пословања привредног 

друштва POTISKI VODOVODI-TISZA MENTI VIZMUVEK HORGOŠ, за извештајни период од 01.01.2020. 

године до 30.06.2020. године закључује се да је привредно друштво пословало у губитку у износу од 5.163.000 

динара. Анализирајући овај период појединачно по месецима пословања губитак је настао у трећем месецу првог 

квартала, једним делом због смањења реализације у хидроградњи, другим делом због увећаних расхода у 

водоканалу, у многоме због трошкова израде две Студије – Анализа постојећег стања у области водовода / 
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канализације са предлозима и смерницама за побољшања у овој области, за целу територију општине Кањижа. 

Наиме у овом кварталу израђена је Студија постојећег стања водоводног и канализационог система на територији 

општине Кањижа са предлозима за унапређење система  – чији би се реални трошкови требали распоредити на 

минимум 10 будућих година, јер сагледава проблематику и даје сугестије за развој у дугорочном периоду, а без 

ваљане документације коју захтева Влада РС не може се очекивати позитиван резултат приликом аплицирања за 

буџетска средства за изградњу и санацију предметне инфраструктуре. 

У месецима другог квартала пословало се укупно гледајући позитивно, али губитак из марта месеца се 

исказује кроз све месеце до краја другог квартала.  

Основна делатност привредног друштва: скупљање, пречишћавање и дистрибуције воде се одвијала несметано, 

уз изостанак очитавања водомера на крају марта и априла месеца због увођења ванредног стања, при чему је 

изостала и законска замена водомера у том периоду. Две благајне су радиле за грађане до момента до ког је то 

Кризни штаб Општине Кањижа дозвољавао, и започеле са радом чим је донета препорука о томе, а сво време су 

били на располагању сви службеници за онлајн контакте са грађанима, могућност уплата путем интернет 

банкарства и пошти, решавање рекламација на основу мејла и др. 

Последице увођења ванредних мера су оставиле малог трага на финансијске показатеље успешности 

привредног друштва иако су сви запослени свих дана у првој половини ове године били ангажовани на својим 

радним задацима, чак и више него у уобичајеној ситуацији. Он се посебно огледа кроз смањен прилив 

финансијских средстава због затварања благајни по Наредби Кризног штаба, затим нетачно утврђивање стања на 

водомерима због дужег времена неочитавања и др.   

И поред наведене ситуације, привредно друштво је на време измиривало све доспеле обавезе. 

Како би се постигло повећање позитивног финансијског резултата из основне делатности од  прошле 

године радило се на рационализацији трошкова, увођењу мера за повећање степена наплате потраживања и 

смањења губитака на водоводној мрежи. Прошлогодишњом набавком  потребне опреме за детекцију немерених 

цурења на водоводној мрежи, чији ефекти су били видљиви у насељима где су се спровеле акције откривања 

немерених и нефактурисаних количина питке воде, затим регистровање неприкључених корисника на 

канализациону мрежу и предузимање мера за њихово прикључење. Ових активности није било у ова два квартала 

само за време зимских услова и ванредног стања, али се наставило већ у мају месецу, тако да смо осим насеља 

Хоргош које је анализирано прошле године, сада изконтролисали насеље Мартонош и Тотово Село и акција 

откривања губитака се наставља. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                   Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                         Роберт Фејстамер с.р. 

Општинско веће 

Број: 02-312/2020-I 

Дана: 10.9.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 60. став 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-

др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и члана 40. тачка 30. Статута општине Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа”, бр. 2/20 - пречишћен текст), a уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије бр.: 320-51-5982/2020-14 од дана 21. 08. 2020. године, Скупштина општине 

Кањижа, на седници одржаној дана 17. 09. 2020. године, донела је 

 

П Р О Г Р А М 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I. 

Овим Програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, 

класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, утврђује се Програм радова 

на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини 

Републике Србије. 

 

II. 

 Саставни део овог Програма су у дигиталном облику: 
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Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама у 

2020. год. 

Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО у 2020. год. 

Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама у 2020. год. 

Табела 4. Одводњавање 

Табела 5. Наводњавање 

Табела 6. Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака 

Табела 7. План прихода сопственог учешћа 

Табела 8. План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта  

Табела 9. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта 

Табела 10. Извештај о важећим уговорима о коришћењу без накнаде пољопривредног државног 

земљишта 

Табела 11. Планирано коришћење без накнаде 

Табела 12. Планирано право пречег закупа по инфраструктури 

Табела 13. Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег закупа по сточарству 

Табела 14. Преглед груписаних јавних надметања  

Табела 15. Збирна табела 

Табела 16. Величина јавних надметања 

Табела 17. Катастарске парцеле у државној својини који нису обухваћене важећим или планираном 

закупом или давањем на коришћење без накнаде 

 

III. 

 Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у општини Кањижа у току израде Програма за 2020. годину је користила податке из јавне евиденције 

о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 

 

 Програм су сачинили следећи чланови Комисије: 

Председник: Ервин Хужвар из Хоргоша, ул. Радничка бр. 4. 

Члан: Виктор Коледар из Новог Кнежевца, ул. Светог Саве бр. 2. 

Члан: Иштван Чањи из Кањиже, ул. Вука Караџића бр. 18. 

Члан: Моника Халас из Кањиже, ул. Владике Његоша бр. 28. 

Члан: Вилмош Бата из Кањиже, ул. Сенћанска бр. 17. 

 

IV. 

 На израђен предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Кањижа за 2020. годину позитивно мишљење је дала Комисија за давање мишљења под бројем: 06-31/2020-1.-1/2 

дана 19.08.2020. године.   

 

V. 

 Донет годишњи Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Кањижа за 2020. годину се објављује у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајна Војводина     Председник Скупштине општине: 

Општина Кањижа         Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Број: 320-214/2020-I-1/1 

Дана: 17.09.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 10. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 

- др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 5. Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 

95/2018 - др. закон) и члана 71. став 1. тачка 27. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 

бр. 2/2020 – пречишћен текст), Општинско веће општине Кањижа на 3. седници донело је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ИЗГРАЂЕНИХ ВОДОВА 

ПРЕДУЗЕЋУ НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД  
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I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ привредном друштву Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад за задржавање 

изграђених – постојећих водова и одржавање истих,  и то: 

 

− Ве-101_Е_ВОД: к.п. 5010/1,  5010/2 и 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-103_Е_ВОД:  к.п. 5010/1,  5010/2 и 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-104 до АМУ-17_Н_вод: к.п. 5010/1,  5010/2 и 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-104_Е_ВОД: к.п. 5010/1,  5010/2 и 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-105_Е_ВОД: к.п. 5010/1 и 5010/2 к.о.Трешњевац; 

− Ве-106_Е_ВОД: к.п.4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-108_Е_ВОД: к.п. 5107 и 5108 к.о. Ором , 5001 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-109_Н_ВОД: к.п.5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-109-1_Е_ВОД: к.п.5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-109-2_Е_ВОД : к.п.5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-110_Е_ВОД: 5007 к.о. Трешњевац; 

− Ве-111С_Е_ВОД: 4998, 5002 к.о. Трешњевац; 

− Ве-111Н_Е_ВОД: 5007 к.о. Трешњевац; 

− Ве-112_Е_ВОД: 5007 к.о. Трешњевац; 

− Ве-113_Е_ВОД: к.п. 5006, 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-114_Е_ВОД: к.п. 5010/1, 5010/2, 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-116_Е_ВОД: к.п 4998 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-117_Е_ВОД: к.п. 5062  к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-118_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац, 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-118_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-118_Е_ВОД: к .п. 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-119_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац, 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-119_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-119С_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-119Н_Е_ВОД_к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-120_Е_ВОД: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-121_ВОД: 5051 к.о. Трешњевац, 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-121_Н_ВОД: 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-122_ВОД: 5051 к.о. Трешњевац, 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-122_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-122_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-125_Н_ВОД: к.п. 5051  к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-126_Е_ВОД: к.п. 5002 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-127_ВОД: к.п. 5051 Трешњевац, 5062, 5153 к.о. Ором; 

− ВЕ-127Н_Е_ВОД: к.п. 5153, 5062 к.о. Ором, 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-128_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-131_Н_ВОД: к.п. 5051,5062 к.о.Трешњевац, 5153 к.о. Ором; 

− ВЕ-131_Е_ВОД: к.п. 5153 к.о. Ором; 

− ВЕ-132_Е_ВОД: к.п.5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-133_Е_ВОД: к.п.4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-135_Е_ВОД: к.п. 5004,5003 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-136_Е_ВОД: к.п. 5008 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-137_Н_ВОД: к.п. 5108 к.о. Ором; 

− ВЕ-137_Е_ВОД: к.п.5108 к.о. Ором; 

− Ве-138_Н_ВОД: к.п. 5008 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-140_Е_ВОД: к.п. 5008 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-142_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-142_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-142_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-143_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-143-1_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-144_Е_ВОД: к.п. 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-145_Е_ВОД: к.п. 5012, 5010/1, 5010/2, 4998 к.о.Трешњевац; 
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− ВЕ-147_Е_ВОД: к.п. 5008 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-148_Е_ВОД: к.п. 5107,5108 к.о. Ором, 5001к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-149_Е_ВОД: к.п. 5052 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-150_Е_ВОД: к.п. 5002 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-152_Е_ВОД: к.п. 5106, 5108 к.о.  Ором, 5001 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-154-1_Е_ВОД: к.п. 8486 к.о. Велебит 

− ВЕ-154-2_Е_ВОД: 8487 к.о. Велебит, 5108 к.о. Ором; 

− ВЕ-155_ВОД: к.п. 5052, 1039 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-156_Е_ВОД: к.п. 5052 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-16Н_Е_ВОД: к.п. 5106 к.о. Ором; 

− ВЕ-160_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-160_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-161_Е_ВОД: к.п.5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-166/167_Н_ВОД: к.п.5051к.о.Трешњевац; 

− Ве-166_Е_ВОД: к.п. 5096 к.о. Ором; 

− Ве-167_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-168_Е_ВОД: к.п.5106, 5108к.о. Ором, 2662, 5001к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-169_Е_ВОД: к.п.5105, 5104 к.о. Ором; 

− Ве-171_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-173_Е_ВОД: к.п. 5104 к.о. Ором; 

− Ве-174Н_Е_ВОД: к.п. 5104, 5095 к.о. Ором; 

− Ве-176С_Е_ВОД: к.п. 5104 к.о. Ором; 

− Ве-176Н_Е_ВОД: к.п. 2112 к.о. Ором; 

− Ве-177С_Е_ВОД: к.п. 5104 к.о. Ором; 

− Ве-177Н_Е_ВОД: к.п. 5104 к.о. Ором; 

− ВЕ-179_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-18С_Е-ВОД: к.п. 5007 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-18Н_Е-ВОД: к.п. 5007 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-180_Е_ВОД: к.п. 5095 к.о. Ором; 

− ВЕ-182_ дограђен на Ве- 129_Н_ВОД: к.п. 5051к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-183_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− Ве-185_СВ_ВОД: к.п. 8486 к.о. Велебит; 

− ВЕ-186_ВОД: к.п.  5010/1, 5010/2, 5064, 5012, 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-2_Е_ВОД: к.п. 2662, 5001 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-20_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-20_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-21_Е_ВОД: к.п. 5053 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-24_Е_ВОД: к.п. 5006, 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-24-1_Е_ВОД: к.п. 5006, 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-24-2_Е_ВОД: к.п. 5006, 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-25_Н_ВОД: к.п. 5051к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-25С_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-25Н_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-26С_Е_ВОД: к.п. 5106, 5108 к.о. Ором, 5001 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-26Н_Е_ВОД: к.п. 5104 к.о. Ором; 

− ВЕ-28С_Е_ВОД: к.п. 5001 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-28Н_Е_ВОД: к.п. 5001 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-29_Е_ВОД: к.п. 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-30_Е_ВОД: к.п. 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-31_Е_ВОД: к.п.  5010/1, 5010/2 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-32_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-32С_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-32Н_Е_ВОД: к.п. 5096, 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-33_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-33_Е_ВОД: к.п. 5051к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-34_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-34-2_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 
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− ВЕ-35Н_Е_ВОД: к.п. 5052 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-36_Е_ВОД: к.п. 5052 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-37_ВОД: к.п. 1502, 1039, 5051, 4998, 5005 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-37_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-37_Е_ВОД: к.п. 1501 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-38_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-38_Е_ВОД: к.п. 5007 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-39_ВОД: 5007, 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-39_Е_ВОД: 5007 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-40_ВОД: к.п. 5007, 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-41Н_Е_ВОД: к.п. 5006, 4998 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-45С_Е_ВОД: к.п. 5001 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-45Н_Е_ВОД: к.п. 5001 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-46_Е_ВОД: к.п. 5108 к.о. Ором; 

− ВЕ-48_Е_ВОД: к.п. 5106 к.о. Ором; 

− ВЕ-5_Е_ВОД: к.п. 5052 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-50Н_Е_ВОД: к.п. 5052 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-52Н-1_Е_ВОД: к.п. 5104 к.о. Ором; 

− ВЕ-53_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о.Трешњевац; 

− ВЕ-54_Н_ВОД: к.п.5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-55_ВОД: к.п. 5051к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-55_Н_ВОД: к.п.5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-55С_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-55Н_Е_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-57_Е_ВОД: к.п. 5012 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-58_ВОД: к.п. 5007,4998, 5005,1039 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-58_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-59_Е_ВОД: к.п. 5006 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-6_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-60_Е_ВОД: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-63_Е_ВОД: к.п.  5010/1, 5010/2 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-64_Н_ВОД: к.п. 4999, 5001 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-64_Е_ВОД: к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-66_Е_ВОД: к.п. 5012 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-68_Е_ВОД: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-70С_Е_ВОД: к.п. 5105 к.о. Ором; 

− ВЕ-71_Е_ВОД: к.п. 5108 к.о. Ором, 4999 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-74С_Е_ВОД: к.п. 5107 к.о. Ором; 

− ВЕ-74Н_Е_ВОД: к.п. 5107 к.о. Ором; 

− ВЕ-76_Е_ВОД: к.п.  5010/1, 5010/2 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-77/117_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-77_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-79-2_Е_ВОД: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-82Н_Е_ВОД: к.п. 5007 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-83Н_Е_ВОД: к.п. 1501, 5052 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-85-2_Е_ВОД: к.п. 1501 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-86_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-86_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-87_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-87С_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-87Н_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-96_Е_ВОД: к.п. 1039 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-98_Н_ВОД: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-98С_Е_ВОД: к.п. 1039,4998,5005,5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-99_Е_ВОД: к.п.5007, 5006,4998 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-И_Е_ВОД: к.п.5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-ИИ_Н_ВОД: 5051 к.о. Трешњевац; 
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− ВЕ-ИИ_Е_ВОД: к.п. 5005,4998 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-ВИИ_ВОД: к.п. 8489 к.о. Велебит, 5000 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-ВИИ_СВ_ВОД: к.п. 8488 к.о. Велебит; 

− ВЕ-ВИИИ, Ве-185_СВ_ВОД: к.п. 8487 к.о.Велебит; 

− ВЕ-ВИИИ, Ве-ВИИ, Ве-185_СВ_ВОД: к.п.4999,5001к.о. Трешњевац; 

− Ве-158 до Ве-84_Е_ВОД: к.п. 5053 к.о. Трешњевац; 

− Ве-212_Н_ВОД: к.п. 5108 к.о. Ором, 5001к.о. Трешњевац; 

− Ве-213_Н_ВОД: к.п.5108 к.о. Ором, 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-214_Н_ВОД: к.п.5108 к.о. Ором, 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-212,213,214_Е_ВОД: к.п.5108 к.о. Ором, 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-228_Е_ВОД: к.п.5062 к.о. Ором; 

− Ве-229_Е_ВОД:к.п.5062 к.о. Ором; 

− Ве-230_Е_ВОД: к.п.5007 к.о. Трешњевац; 

− Ве-231_Н_ВОД: к.п.5153,5062к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-231_Е_Вод: к.п.5153 к.о. Ором; 

− Ве-232_Е_Вод:к.п.5052 к.о. Трешњевац; 

− Ве-221_Н_ВОД: к.п.4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-221_Е_ВОД: к.п.5007 к.о. Трешњевац; 

− Ве-222_Е_ВОД: к.п.5007 к.о. Трешњевац; 

− Ве-224_Н_ВОД: к.п.5002 к.о. Трешњевац, Ором; 

− Ве-224_Е_ВОД: к.п.5002к.о. Трешњевац,5108 к.о. Ором; 

Ве-235_Н_Вод: к.п.5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-235_Е_Вод: к.п.5062 к.о. Ором; 

− Ве-236_Н_Вод:к.п.5052 к.о. Трешњевац; 

− Ве-237_Е_Вод: к.п.5062 к.о. Ором; 

− Ве-238_Н_Вод: к.п. 5006 к.о. Трешњевац; 

− Ве-238_Е_Вод: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-239_Н_Вод: к.п. 5106 к.о. Ором; 

− Ве-239_Е_Вод: к.п. 5104 к.о. Ором; 

− Ве-240_Г_Вод: к.п. 5111 к.о. Ором; 

− Ве-240/Ве-И_Г_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-241_Г_Вод:к.п. 5095 к.о. Ором; 

− Ве-242_Н_Вод: к.п. 5106 к.о. Ором; 

− Ве-242_Е_Вод: к.п. 5104к.о. Ором; 

− Ве-243_Е_Вод: к.п. 5106, 5104 к.о. Ором; 

− Ве-244_Н_Вод: к.п. 5006 к.о. Трешњевац; 

− Ве-244_Е_Вод: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-244_Н: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-245_Е_Вод: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-246_Е_Вод: к.п.  5010/1, 5010/2, 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-247_Е_Вод: к.п. 5106, 5104 к.о. Ором; 

− Ве-248_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-248_Е_Вод: к.п, 5062 к.о. Ором; 

− Ве-250_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-250_Е_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-251_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-251_Е_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-252_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-252_Е_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-254_Н_Вод: к.п. 5106 к.о. Ором; 

− Ве-254_Е_Вод: к.п. 5106 к.о. Ором; 

− Ве-256_Е_Вод: к.п. 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-257_Н_Вод: к.п. 5051  к.о. Трешњевац; 5062, 5096 к.о. Ором; 

− Ве-257_Е_Вод: к.п. 5051 к.о. Трешњевац, 5062, 5096 к.о. Ором; 

− Ве-260_Н_Вод: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-260_Е_Вод: к.п. 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-261_Н_Вод: к.п. 5006, 4998  к.о. Трешњевац 
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− Ве-261_Е_Вод: к.п. 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-262_Н_Вод: к.п. 5006, 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-262_Е_Вод: к.п. 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-280_Н_Вод: к.п. 4998, 5006  к.о. Трешњевац; 

− Ве-280_Е_Вод: к.п. 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-264_Е_Вод: к.п. 5096, 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-293_Е_Вод: к.п. 5096, 5062 к.о. Ором, 5051  к.о. Трешњевац; 

− Ве-312_Е_Вод: к.п. 5096, 5062 к.о. Ором, 5051  к.о. Трешњевац; 

− Ве-187_Н_Вод: к.п. 5062 к.о,. Ором, 5051  к.о. Трешњевац; 

− Ве-191_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором, 5051  к.о. Трешњевац; 

− Ве-253_Н_вод: к.п. 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-190_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором, 5051  к.о. Трешњевац; 

− Ве-190_Е_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-192_Н_Вод: к.п. 5051  к.о. Трешњевац; 

− Ве-192_Е_Вод: к.п 5051  к.о. Трешњевац; 

− Ве-196_Е_Вод: к.п. 5062 к.о Ором; 

− Ве-197_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-197_Е_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-198_Н_Вод: к.п.  5010/1, 5010/2, 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-198_Е_Вод: к.п. 5006, 5008  к.о. Трешњевац; 

− Ве-210_Н_Вод: к.п.  5010/1, 5010/2, 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-210_Е_Вод: к.п.  5010/1, 5010/2, 4998  к.о. Трешњевац; 

− Ве-271_Н_ВОД: к.п. 5007, 4998  к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-170_ВОД: к.п. 5051  к.о. Трешњевац; 

− Гасовод СС 1 - СС 2 Ниски притисак Велебит: к.п. 4998  к.о. Трешњевац; 

− Нафтовод СС-2 до СС-1 Велебит -нови (Нафтовод од Аму постројења на СС2 Велебит до СС1 

Велебит): 

− к.п. 5004,5001,5002,5051,4998   к.о. Трешњевац; 

− Нафтовод од Аму -7 до СС1 Велебит: к.п. 5108 к.о. Ором , 5001  к.о. Трешњевац; 

− Ве-226_Н_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором , 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-255_Н_Вод: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-263_Н_Вод: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− Збирни нафтовод од АМУ-26: к.п. 5096, 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-290_Н_Вод: к.п. 5096,5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве_45_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п.5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-148_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-152_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-11): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-153_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-154_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-16_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-162_Н_вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-168_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-11): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-176_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-11): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-177_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-11): к.п. 5001  к.о. Трешњевац; 

− Ве-22_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п.5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-26_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-28_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-46_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12):к.п.  5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-47_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12):к.п.  5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-48_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-12): к.п.5001 к.о. Трешњевац; 

− Ве-78_Н_Вод (Доградња до СС1 Велебит- АМУ-11): к.п. 5001 к.о. Трешњевац; 

− ВЕ-170Н_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− ВЕ-51Н_Е_ВОД: к.п. 5053, 5052 к.о. Трешњевац; 

− Ве-72_Е_ВОД: к.п. 5107, 5108 к.о. Ором; 

− ВЕ-72 до Ве-16С_Е_ВОД: к.п. 2263 к.о. Ором; 

− Ве-226_Е_Вод: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− прикључни подземни  20кВ кабловски вод за СТС Ве-237: к.п. 5062 к.о. Ором; 
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− Ве-255_Е_Вод: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-263_Е_Вод: к.п. 5051 к.о. Трешњевац; 

− Електровод АМУ-26: к.п. 5096, 5062 к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-269_Е_Вод: к.п. 5008 к.о. Трешњевац; 

− прикључни подземни 20кВ кабловски вод за СТС Ве-280: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-290_Е_Вод: к.п. 5096, 5062к.о. Ором, 5051 к.о. Трешњевац; 

− Ве-313_Е_ВОД: к.п. 5062 к.о. Ором; 

− Ве-199_Е_ВОД: К.П. 4998 к.о. Трешњевац; 

− АМУ-9 до С.Т.С. Ве-280_Е_Вод: к.п. 4998 к.о. Трешњевац; 

− Ве-159_Е_ВОД: к.п. 5052 к.о. Трешњевац  

које катастарске парцеле представљају некатегорисане и општинске путеве и 

- ВЕ-37_ ВОД: к.п. 1083/2 к.о. Трешњевац, која представља грађевинску парцелу. 

 

II 

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад је обавезна да се у свему прилагођава захтевима Управљача 

путева односно власника грађевинске парцеле, који се односе на изградњу, реконструкцију и одржавање 

предметних путева и грађевинске парцеле, без права накнаде трошкова прилагођавања као да и при извођењу 

других радова на предметним деоницама путева и грађевинској парцели о свом трошку измести предметне 

инсталације и водове, или да их прилагоди насталим променама уколико буде потребе за тим. 

 

III 

Обавезује се Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад да сва евентуална оштећења на катастарским 

парцелама из става 1. ове Одлуке, уколико настану као последица коришћења предметних инсталација, санира о 

свом трошку, а ако се при приступу парцели оштећује дрво, дрворед или друго вишегодишње заштитно и украсно 

зеленило, потребно је прибавити одобрење надлежног органа Општинске управе општине Кањижа. 

 

IV 

О накнади за коришћење наведених путева одлучиће Управљач путева. 

    

V 

Општина Кањижа задржава право да ову Одлуку стави ван снаге уколико Нафтна индустрија Србије а.д. 

Нови Сад не поступи по обавезама из члана II и III ове Одлуке. 
 

VI 

 Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-286/2020 

Дана: 10.09.2020.године. 

Кањижа 

 
 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 

88/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 19/2019) 

председник општине Кањижа донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

 

1. 

 На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, економске 

класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 26.070,48 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 
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2. 

 Средства за период 01.08.2020 – 20.08.2020. године се расподељују политичким субјектима сразмерно 

броју гласова који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 

 

3. 

Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким 

субјектима:  

 

   

Ред. 

бр. 

Назив изборне листе 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефи

цијент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

(сразмерни 

део) 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА 

ПОБЕЂУЈЕ 
1.729 1,0 1.729 16,91% 4.408,52 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
3.969 1,0 3.969 38,82% 10.120,56 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
1.989 1,0 1.989 19,46% 5.073,32 

4. 
МАЂАРСКИ ПОКРЕТ – ОДСАД 

ДРУГАЧИЈЕ – ХАЛАС МОНИКА 
1.941 1,0 1.941 18,99% 4.950,78 

5. ВОЈВОЂАНСКА ТОЛЕРАНЦИЈА  397 1,5 595,5 5,82% 1.517,30 

 Укупно: 10.025  10.223,5 100,00% 26.070,48 

 

4. 

 Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава политичким 

субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  

 

5. 

  Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона 

о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011 ,123/2014 и 88/2019) 

 

6. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                               Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-273/2020-I                                                                                            

Дана: 11.09.2020. год. 

Кањижа 

 

 

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 

88/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 19/2019) 

председник општине Кањижа донео је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ 

СУБЈЕКАТА 

 

1. 

 На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, економске 

класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 14.338,77 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 
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2. 

 Средства за период 21.08.2020 – 31.08.2020. године се расподељују политичким субјектима сразмерно 

броју гласова који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 

 

3. 

Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким 

субјектима:  

   

Ред. 

бр. 

Назив изборне листе 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефи

цијент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

(сразмерни 

део) 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ 
2.104 1,0 2.104 17,65 2.530,79 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
7.452 1,0 7.452 62,52 8.964,60 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
938 1,0 938 7,87 1.128,46 

4. 

ИВИЦА ДАЧИЋ – 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ 

696 1,0 696 5,84 837,38 

5. 
КОАЛИЦИЈА ВОЈВОЂАНСКИ 

ФРОНТ  
486 1,5 729 6,12 877,54 

  11.676  11.919 100,00% 14.338,77 

 

4. 

 Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава политичким 

субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  

 

5. 

 Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона 

о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 и 88/2019) 

 

6. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                               Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-274/2020-I                                                                                            

Дана: 11.09.2020. год. 

Кањижа 
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