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На основу члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана 46. став 1. у вези са чланом 51б. Закона о планирању и изградњи 

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

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), 

члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  средину  („Службени гласник РС“, бр. 

135/2004 и 88/2010) и члана 40. тачка 5. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр 2/2020 

- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на ванредној 

седници одржаној 16. априла 2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

Члан 1. 

Приступа се изради измена и допуна Просторног плана општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 19/12, (у даљем тексту: Измена и допуна Плана). 

 

Члан 2. 

Овом Одлуком утврђује се граница Измена и допуна Плана која обухвата три локације на територији 

општине Кањижа, у катастарским општинама Трешњевац, Адорјан и Мартонош. 

            Локација 1 - у катастарској општини Трешњевац - оквирни обухват се односи на катастарске парцеле бр. 

2878/2, 2878/3, 2879, 2880/1, 2880/2, 3111, 3112, 3113/1, 3113/2 и 5010/2 и 2878/3, 5009 и 5011 КО Трешњевац, као 

и на део парцеле бр. 8553 КО Велебит. Површина предметног простора износи око 9,5 hа. 

            Локација 2 - у катастарској општини Адорјан - оквирни обухват се односи на катастарске парцеле бр. 

4590/1, 4589/2, 4589/1, 4588/1, 4588/3, 4587/1, 4586/2 и 4585/2. Површина предметног простора износи око 3,5 hа. 

            Локација 3 - у катастарској општини Мартонош - оквирни обухват се односи на катастарске парцеле бр. 

2466, 670, 669, 666, 652, 653 и 651 КО Мартонош. Површина предметног простора износи око 2 hа. 

            Укупна површина подручја обухваћеног Изменама и допунама Плана износи око 15 ha.  

            Графички приказ границе циљаних измена и допуна планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Измена и допуна Плана дати су планским документима вишег 

реда: Регионалним просторним планом АПВ („Службени лист АПВ“, бр. 22/2011), Просторним планом подручја 

посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, бр. 14/2015), 

Просторним планом подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу 

државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин („Службени лист АПВ“, бр. 19/2017),  Изменама и 

допунама Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске - граница 

Мађарске („Службени гласник РС, број 36/2019), Просторним планом подручја посебне намене „Суботичке 

пустаре и језера“ („Службени лист АПВ“, бр. 10/2016). 

 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, уређење и заштита простора у обухвату Измена и допуна Плана засниваће се на 

принципима одрживог просторног развоја, целокупног сагледавања подручја обухвата Измена и допуна Плана, 

заштите природних и створених вредности, заштите животне средине и просторно-функционалне 

интегрисаности и повезивања са окружењем.  

Измена и допуна Плана треба да створи просторно-планске услове да се омогући изградња привредних 

објеката који ће својим функционисањем обезбедити бржи привредни и укупни развој Општине Кањижа.  

 

Члан 5. 

 Измене и допуне Плана су циљане и односе се на измене и допуне текстуалног и графичког дела 

Просторног плана општине Кањижа.  

Измене и допуне Плана се односе на три локације: 

Локација 1 - у катастарској општини Трешњевац. За ову локацију се Изменама и допунама Плана врши 

промена намене из пољопривредног у грађевинско земљиште - радна зона. Циљ ових Измена и допуна Плана је 

да се створи плански основ за изградњу пословног комплекса привредног друштва „BATA“ doo за потребе 

обављања делатности међународног превоза, техничког прегледа и сервиса моторних возила, изградњу 

аутоматске перионице за камионе и сл.  

Локација 2 - у катастарској општини Адорјан. За ову локацију се Изменама и допунама Плана врши 

промена намене из пољопривредног у грађевинско земљиште - радна зона. 

Локација 3 - у катастарској општини Мартонош. За ову локацију се Изменама и допунама Плана врши 

промена намене из становања у радну зону.  
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Такође, Измене и допуне Плана односе се на преиспитивање правила уређења и грађења у оквиру радних 

зона.  

Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева 

оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, редефинисање планираних намена, заштиту подручја и 

усклађивање са потребама корисника простора. 

Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Измена и допуна Плана чиниће 

грађевинско и пољопривредно земљиште са неопходним инфраструктурним коридорима. 

 

Члан 7. 

Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 3 (три) месеца, од дана достављања 

Обрађивачу програмског задатка, одговарајућег дигиталног катастарског плана, и катастарско-топографских 

подлога за сва три локалитета и прибављања услова за уређење простора од органа, организација и предузећа 

који су Законом овлашћени да их утврђују. 

 

Члан 8. 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине 

Kaњижа. 

Средства за израду Измена и допуна Плана обезбеђују: 

             - ОПШТИНА КАЊИЖА (мат. бр. 08141231), са седиштем у Кањижи, Трг Главни бр. 1 

             - CSILLA GULYAS PR STEEL HOUSE (мат. бр. 64727699), са седиштем у Суботици, Антона Ашкерца 

бр. 33/5/52 

             - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU 

KONTAKT ADORJAN (мат. бр. 08581223) са седиштем у Адорјану, Пап Пал 18 

             - TELEK PAPRIKA DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I EXPORT-IMPORT, MARTONOŠ (мат. бр. 

08621250), са седиштем у Мартоношу, Маршала Тита бр. 74 (у даљем тексту: Инвеститори). 

 

Члан 9. 

Обрађивач Измена и допуна Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Железничка број 6/III. 

 

Члан 10. 

Измене и допуне Плана спроводиће се по скраћеном поступку с обзиром да се ради о мањим изменама и 

допунама плана, којим се подразумева да се не спроводи поступак раног јавног увида, већ се одмах приступа 

изради нацрта измена и допуна планског документа, као и да се спроводи поступак јавног увида у трајању од 

најмање 15 дана. 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 15 дана 

од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни 

увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне 

Плана, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта Измена и допуна Плана, у трајању од 15 дана, у згради Општине 

Кањижа, у Кањижи, на адреси Трг Главни  бр. 1 и путем интернет странице општине Кањижа www.kanjiza.rs. 

 

Члан 11. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 

Измена и допуна Плана на животну средину, које је донело Одељење за грађевинске послове Општинске управе 

општине Кањижа бр. 501-55/2021-03. од дана  12.4.2021. године. 

 

Члан 12. 

Измене и допуне Плана ће бити сачињене у најмање 7 (седам) примерака у аналогном и 7 (седам)  

примерака у дигиталном облику, од чега ће по један примерак потписаних Измена и допуна Плана у аналогном 

облику и по један примерак Измена и допуна Плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач и 

Инвеститори, а преостали примерци ће се чувати у Општинској управи општине Кањижа. 

Измене и допуне Плана ће се после овере доставити у прописаном формату Републичком геодетском 

заводу у року од 10 дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине Кањижа“. 

Плански документ биће евидентиран у централном регистру планских докумената који води орган за 

послове државног премера и катастра. 

 

Члан 13. 

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: 02-104/2021-I 

Дана: 16. 04. 2021. године 

Кањижа 
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На основу члана 32. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон и 47/2018),  члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 9. став 5. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. тачка 

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

општине Кањижа, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на ванредној седници одржаној 16. априла 

2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ БРОЈ 13 У КО МАРТОНОШ 

 

 

Члан 1. 

 Приступа се изради Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош (у даљем тексту: 

План). 

Члан 2. 

 Овом одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница обухвата Плана ће се 

дефинисати Нацртом Плана. 

 План се ради за део радне зоне број 13 у КО Мартонош, која би обухвата целе катастарске парцеле број 

3274 и 3276 и део катастарске парцеле број 6837 КО Мартонош (део коридора државног пута преко кога се  

остварује саобраћајни прикључак на јавну путну мрежу). 

 Предметна локација Плана се налази у катастарској општини Мартонош. 

 Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Плана износи око 2,51 hа.     

 Графички приказ оквирне границе обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планском документу вишег реда:  

 Просторном плану општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012), Просторном 

плану подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, бр. 

14/2015), Просторном плану подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном 

правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица-Зрењанин-Ковин („Службени лист АПВ“, број 19/2017), Изменама 

и допунама Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске - граница 

Мађарске („Службени гласник РС“, бр. 36/2019) и Просторном плану подручја посебне намене „Суботичке 

пустаре и језера“ („Службени лист АПВ“, бр. 10/2016). 

 

Члан 4. 

 Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са 

могућностима и ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 

 Визија израде Плана је усклађивање планираних садржаја са потенцијалима и ограничењима у простору 

на начин који би омогућио одрживост планског решења, као и економску, еколошку и социјалну оправданост 

планираних садржаја. 

 План се ради за део блока планиране радне зоне број 13, ван грађевинског подручја насеља Мартонош, 

који представља просторну и функционалну целину, а у циљу стварања планског основа за изградњу и несметано 

функционисање објекта намењеног за рад.  

 

Члан 6. 

 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева 

оптимално коришћење постојећих потенцијала подручја, дефинисање планираних намена, правила уређења и 

грађења, заштиту подручја и усклађивање са потребама корисника простора. 

 Структуру основних намена простора и коришћења земљишта у обухвату Плана према плану вишег реда 

чине радне површине и улични коридори. 

 

Члан 7.  

 Ефективан рок за израду Нацрта је 4 (четири) месеца, од дана достављања Обрађивачу плана Извештаја 

о извршеном раном јавном увиду, оверених ажурних катастарско-топографских подлога са уцртаним катастром 
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подземних инсталација и прибављања услова за уређење простора од органа, организација и предузећа који су 

Законом овлашћени да их утврђују. 

 

Члан 8. 

 Носилац израде Плана детаљне регулације  је Одељење за грађевинске послове Општинске управе 

општине Kaњижа. 

 Средства за израду Плана обезбеђују: 

 - ОПШТИНА КАЊИЖА, (мат. бр. 08141231), са седиштем у Кањижи, Трг Главни бр. 1 

 - KOSZO - AUTO DOO MARTONOŠ,(мат. бр. 20536942), са седиштем у Мартоношу, Зелена долина бб.  

 

Члан 9. 

 Обрађивач Плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 

урбанизам Војводине“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Железничка број 6/III. 

 

Члан 10. 

 После доношења ове Одлуке, носилац израде Плана - Одељење за грађевинске послове Општинске 

управе општине Kaњижа, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана, 

могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног 

увида. 

 Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет 

страници јединице локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца плана и траје 15 дана. Рани јавни увид 

почиње даном оглашавања. 

 

Члан 11. 

 Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и излаже се 

на јавни увид. 

 Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу, као и у електронском 

односно дигиталном облику на интернет страници органа надлежног за излагање нацрта планског документа на 

јавни увид (подаци о времену, месту и начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити 

примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид).  

 Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта Плана, у трајању од 30 дана, у згради Општине Кањижа, у 

Кањижи на адреси Трг Главни 1 и путем интернет странице општине www.kanjiza.rs. 

 

Члан 12. 

 Саставни део ове Одлуке је Решење о неприступању изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 

плана на животну средину, које је донело Одељење за грађевинске послове Општинске управе Кањижа, бр. 501-

56/2021-03. од дана  12.4.2021. године. 

 

 

Члан 13. 

 План ће бити сачињен у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у дигиталном облику, 

од којих ће по један примерак потписаног Плана у аналогном облику и по један примерак плана у дигиталном 

облику чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали примерци ће се чувати у Општини Кањижа. 

 План ће се после овере доставити у прописаном формату Републичком геодетском заводу у року од 10 

дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине Кањижа“. 

 Плански документ биће евидентиран у централном регистру планских докумената који води орган за 

послове државног премера и катастра. 

 

Члан 14. 

 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: 02-105/2021-I 

Дана: 16. 04. 2021. године 

Кањижа 

 

http://www.kanjiza/
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На основу члана 16. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон и 101/2016 - др. Закон и 47/2018), члана 60. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај 

незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 - др. закон)  и члана 
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40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст) Скупштина општинe 

Кањижа, на ванредној седници одржаној 16. априла 2021. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

I 

            Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Кањижа за 2021. годину. 

 

 

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: 02-107/2021-I 

Дана: 16. 04. 2021. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст), а у вези 

са чланом 18. Уговора о оснивању „Регионалне депоније“ д.о.о. Кањижа,  Скупштина општине Кањижа на 

ванредној седници одржаној 16. априла 2021. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Д.О.О. СУБОТИЦА 

ЗА ОПШТИНЕ КАЊИЖА И НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ члан комисије за именовање директора Друштва са ограниченом одговорношћу за 

управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за општине Кањижа и Нови 

Кнежевац ЗОРАН РАУКОВИЋ из Новог Кнежевца, због истека мандата. 

  

II 

 ИМЕНУЈЕ СЕ САБОЛЧ ШОТИ из Орома, за члана Конкурсне комисије за именовање директора 

Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 

д.о.о.  Суботица за општине Кањижа и Нови Кнежевац (у даљем тексту: Комисија).  

 

III 

 Члан Комисије из тачке I овог решења именује се на период од три године.  

 

IV 

 Конкурсна комисија за именовање директора утврђује текст конкурса и начин објављивања конкурса, 

разматра пријаве кандидата, саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање директора и 

спроводи изборни поступак између њих, по спроведеном поступку оцењивања кандидата саставља листу 

кандидата који испуњавају услове за именовање кандидата и предлаже скупштини привредног друштва 

доношење одлуке о именовању директора. 

 

V 

 Ово решење објавити у „Службеном  листу општине Кањижа“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
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 Уговором о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним 

отпадом „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица ( у даљем тексту: Друштво) утврђено је да се директор 

привредног друштва именује на основу спрoведеног јавног конкурса, да одлуку о спровођењу јавног конкурса 

доноси скупштина привредног друштва, а да исти спроводи конкурсна комисија која се састоји од пет чланова. 

Чланове конкурсне комисије именују чланови привредног друштва. Два представника именује град Суботица, а 

по једног представника именују заједно општине Бачка Топола и Мали Иђош, општине Кањижа и Нови Кнежевац 

и општине Сента и Чока. 

  Скупштина Друштва је дана 24. новембра 2020. године именовала вршиоца дужности директора 

Друштва на мандатни период од годину дана, а чланом 46. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник 

РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) прописано је да поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека 

периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.  Заједнички 

представник општине Кањижа и општине Нови Кнежевац у Конкурсној комисији за именовање директора 

Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ 

д.о.о. Суботица именован је у 2017. години на период од три године, те због истека мандата члана за општине 

Кањижа и Нови Кнежевац, потребно је донети решење о разрешењу Зорана Рауковића из Новог Кнежевца и 

именовати члана Конкурсне комисије за општине Кањижа и Нови Кнежевац.  

 По спроведеном поступку усаглашавања између општина Кањижа и Нови Кнежевац, Скупштина 

општине Кањижа доноси решење о именовању заједничког представника општина Кањижа и Нови Кнежевац за 

члана Конкурсне комисије за именовање директора „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица и исто доставља 

општини Нови Кнежевац на даљи поступак. 

 Сагласно наведеном, Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о именовању 

Саболча Шотија из Орома за заједничког представника општине Кањижа и Нови Кнежевац у Конкурсној 

комисији за именоване директора „Регионалне депоније“ д.о.о. Суботица. 

 Скупштина општине Кањижа, након разматрања предлога Општинског већа општине Кањижа и 

мишљења Административно-мандатне комисије донела је решење као у диспозитиву. 

  

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина                                               Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                                                                                    Роберт Лацко с.р. 

Скупштина општине                                                                 

Број: 02-106/2021-I 

Дана: 16. 04. 2021. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 44. став 3., члана 57. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује 

општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

19/2018), Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) и 

члана 71. тачка 27. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2020 - пречишћен текст) 

Општинско веће општине Кањижа на 24.  седници, донело је 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗБОРУ  КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И СПОРТСКО 

УСАВРШАВАЊЕ МЛАДИХ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА АМАТЕРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА У 2021. ГОДИНИ 

 

I 

 ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за стипендирање и спортско усавршавање младих талентованих спортиста 

аматера из буџета општине Кањижа у 2021. години према следећем:  

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме спортисте Назив и седиште спортске 

организације 

Бр. бодова 

1. Давид (Атила) Берец Рвачки клуб „Потисје“, Кањижа 12 

2. Ботонд (Рудолф) Рекецки Рвачки клуб „Потисје“. Кањижа 12 
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3. Оршоља (Акош) Фабиан Рвачки клуб „Потисје“, Кањижа 12 

4. Огњен (Ђорђе) Миладинов Атлетски клуб „Партизан“ Кањижа 8 

5. Павле (Ристо) Сораић Атлетски клуб „Партизан“ Кањижа 8 

6. Петра (Атила) Добо Кајакашки клуб „Братство”, Кањижа 8 

7. Стефан (Ивица) Толић Џудо клуб „Партизан КОТ” 8 

8. Лидија (Бернадет) Ладањи Кајакашки клуб „Братство”, Кањижа 7 

9. Жанет (Јожеф) Блашко Бокс Клуб „Рингфајтер”, Кањижа 6 

10. Данијел (Атила) Шарњаи Бокс Клуб „Рингфајтер”, Кањижа  5 

 

II 

               Висина средстава за стипендирање и спортско усавршавање младих талентованих спортиста аматера из 

буџета општине Кањижа у 2021. години утврђује се у износу од 625,00 динара по једном боду који се  множи  са 

бодовима утврђеним у тачки I ове Одлуке. 

   Исплата стипендија врши се из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 32/2020) у оквиру Разделa 4; Глава 1; Програм 14 – Развој спорта и омладине; 

Програмска активност – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; 

функционална класификација 810; економска класификација 481; позиција 184.  

 

III 

               Уговор о додели спортске  стипендије  за 2021. годину којим се уређују међусобна права и обавезе 

даваоца и корисника стипендије закључује се најкасније у року од 15 дана од коначности ове Одлуке. 

 

IV 

 Ова Одлука је коначна. 

 

V 

Ову  Одлуку  објавити   у  „Службеном листу општине Кањижа”. 

 

 

Република Србија                     

Аутономна  покрајина Војводина                   Председник  Општинског већа  

Општина Кањижа               Роберт   Фејстамер с.р. 

Општинско веће  општине Кањижа 

Број: 02-108/2021-I 

Дана: 13. 04. 2021. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 16 и 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 2021. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 

32/2020) 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 48.039,25 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 

2. 

 Средства за март. 2021. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који су 

политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 

 

3. 
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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 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ 
2.104 1,0 2.104 17,65 8.478,93 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
7.452 1,0 7.452 62,52 30.034,14 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
938 1,0 938 7,87 3.780,69 

4. 

ИВИЦА ДАЧИЋ – 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ 

696 1,0 696 5,84 2.805,49 

5. 
КОАЛИЦИЈА ВОЈВОЂАНСКИ 

ФРОНТ  
486 1,5 729 6,12 2.940,00 

 Укупно: 11.676  11.919 100,00% 48.039,25 

 

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: 400-40/2021-I-ДОП. 1/2                                                                                         

Дана: 08.04.2021. год. 

Кањижа  

 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа 

Општинска управа  

Одељење за грађевинске послове 

Број: 501-55/2021-03  

Дана: 12. 4. 2021. год. 

Кањижа  

 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе Кањижа на основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр, 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 6. 
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Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 - аутентично тумачење) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 30/2020), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

 

Члан 1. 

            НЕ ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Просторног 

плана општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12). 

  

Члан 2. 

Израда Измена и допуна Просторног плана општине Кањижа  (и даљем тексту: План) обухвата три 

локације на територији општине Кањижа, у катастарским општинама Трешњевац, Адорјан и Мартонош. 

            Локација 1 - у катастарској општини Трешњевац - оквирни обухват се односи на катастарске парцеле бр. 

2878/2, 2878/3, 2879, 2880/1, 2880/2, 3111, 3112, 3113/1, 3113/2 и 5010/2 и 2878/3, 5009 и 5011 КО Трешњевац, као 

и на део парцеле бр. 8553 КО Велебит. Површина предметног простора износи око 9,5 hа. 

            Локација 2 - у катастарској општини Адорјан - оквирни обухват се односи на катастарске парцеле бр. 

4590/1, 4589/2, 4589/1, 4588/1, 4588/3, 4587/1, 4586/2 и 4585/2. Површина предметног простора износи око 3,5 hа. 

            Локација 3 - у катастарској општини Мартонош - оквирни обухват се односи на катастарске парцеле бр. 

2466, 670, 669, 666, 652, 653 и 651 КО Мартонош. Површина предметног простора износи око 2 hа. 

 

Члан 3. 

            Оквирна површина обухвата Плана износи око 15 ha. 

  

Члан 4. 

            Услови и смернице за израду измена и допуна Плана су дефинисан Просторним планом општине Кањижа  

(„Сл. лист општине Кањижа”, бр. 19/2012). 

 

Члан 5. 

            Ово Решење је донето по прибављеном Мишљењу да није потребна стратешка процена утицаја на 

животну средину Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа, као органа надлежног 

за послове заштите животне средине бр. 501-61/2021-03. од дана 9.4.2021.године. 

 

Члан 6. 

            Ово Решење је саставни део Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Кањижа. 

  

Члан 7. 

           Ово Решење се објављује у ”Службеном листу општине Кањижа”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана 9.4.2021. године Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа обратило се 

организационој јединици надлежној за послове заштите животне средине са Захтевом за одлучивање о потреби 

израде стратешке процене  утицаја на животну средину Изради измена и допуна Просторног плана општине 

Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12) 

            На основу члана 46. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,81/2009 - 

исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) пре доношења одлуке о изради планског 

документа, носилац израде плана прибавља мишљење надлежног органа за послове заштите животне средине о 

потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

            Орган надлежан за послове заштите животне средине је на основу попуњеног упитника  о критеријумима 

за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја издао Мишљење да није потребна израда стратешке 

процене утицаја на животну средину бр. 501- 61/2021-03. од дана 9. 4. 2021. године. Одредбама члана 9. став 3. 

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) прописано 
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је да орган надлежан за припрему плана и програма може одлучити да се не израђује стратешка процена о чему 

претходно прибавља мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих 

органа и организација. Сагласно наведеном, оцењено је да не постоји могућност значајних утицаја Измена и 

допуна Просторног плана општине Кањижа на животну средину, те се из тог разлога не приступа изради 

стратешке процене утицаја на животну средину. 

            На основу изнетог донето решење као у диспозитиву.  

            Ово Решење је саставни део Одлуке о Изради измена и допуна Просторног плана општине Кањижа. 

            Ово Решење се објављује у ”Службеном листу општине Кањижа”. 

 

             

 

 

                                                                                Руководилац Одељења за грађевинске послове 

                                                                                         Даниел Нађ Немеди, маст. правник с. р. 

 

 

 

Доставити:  

- секретару Скупштине општине Кањижа;  

- архиви. 

 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа 

Општинска управа  

Одељење за грађевинске послове 

Број: 501-56/2021-03  

Дана: 12. 4. 2021. год. 

Кањижа  

 

Одељење за грађевинске послове Општинске управе Кањижа на основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр, 135/2004 и 88/2010), члана 46. став 6. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 - аутентично тумачење) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 30/2020), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

Члан 1. 

            НЕ ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 

за део радне зоне број 13 у КО Мартонош. 

 

Члан 2. 

            Оквирном границом Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош (у даљем тексту: 

План) обухваћено је  део радне зоне број 13. у КО Мартонош, која обухвата катастарске парцеле бр. 3274 и 3276 

и део катастарске парцеле бр. 6837 КО Мартонош (део коридора државног пута преко кога се  остварује 

саобраћајни прикључак на јавну путну мрежу).  

 

Члан 3. 

            Оквирна површина обухвата Плана износи око 2,51 ha. 

  

Члан 4. 
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            Услови и смернице за израду Плана су дефинисан Просторним планом општине Кањижа  („Сл. лист 

општине Кањижа”, бр. 19/2012). 

Члан 5. 

            Ово Решење је донето по прибављеном Мишљењу да није потребна стратешка процена утицаја на 

животну средину Одељења за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа, као органа надлежног 

за послове заштите животне средине бр. 501-62/2021-03. од 09.04.2021. године. 

 

Члан 6. 

            Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО 

Мартонош. 

 

Члан 7. 

           Ово Решење се објављује у ”Службеном листу општине Кањижа”. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

            Дана 9.4.2021. године Одељење за грађевинске послове Општинске управе општине Кањижа обратило се 

организационој јединици надлежној за послове заштите животне средине са Захтевом за одлучивање о потреби 

израде стратешке процене  утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО 

Мартонош. 

            На основу члана 46. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,81/2009 - 

исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020) пре доношења одлуке о изради планског 

документа, носилац израде плана прибавља мишљење надлежног органа за послове заштите животне средине о 

потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

            Орган надлежан за послове заштите животне средине је на основу попуњеног упитника  о критеријумима 

за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја издао Мишљење да није потребна израда стратешке 

процене утицаја на животну средину бр. 501- 62/2021-03. од  дана 09. 04. 2021. године. Одредбама члана 9. став 

3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010) 

прописано је да орган надлежан за припрему плана и програма може одлучити да се не израђује стратешка 

процена о чему претходно прибавља мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других 

заинтересованих органа и организација. Сагласно наведеном, оцењено је да не постоји могућност значајних 

утицаја Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13 у КО Мартонош на животну средину, те се из тог 

разлога не приступа изради стратешке процене утицаја на животну средину. 

            На основу изнетог донето решење као у диспозитиву.  

            Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део радне зоне број 13. у КО 

Мартонош. 

            Ово Решење се објављује у ”Службеном листу општине Кањижа”. 

 

             

 

 

                                                                       Руководилац Одељења за грађевинске послове 

                                                                                Даниел Нађ Немеди, маст. правник с. р. 

 

 

 

Доставити:  

- секретару Скупштине општине Кањижа;  

- архиви. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

1. УВОД 

  

 Локални акциони план запошљавања општине Кањижа (у даљем тексту: ЛАПЗ) је основни инструмент 

спровођења активне политике запошљавања у 2021. години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике 

запошљавања у општини Кањижа и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли 

зацртани циљеви и омогућило одрживо повећање запослености. 

 При изради ЛАПЗ за 2021. годину узети су у обзир циљеви, приоритети и смернице Стратегије 

запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 18/2021), 

Акциони план за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за 

период од 2021. до 2026. године („Службени гласник РС“, бр. 30/2021). 

 Спровођење ЛАПЗ-а и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих 

релевантних институција и социјалних партнера на подручју општине Кањижа. 

                                                                          

1.2. Макроекономски оквир 

 

 Србија је током претходних пет  година  остварила  значајан напредак ка успостављању макроекономске  

стабилности  и  одрживог  привредног  раста.  Успешна  координација монетарне  и  фискалне  политике,  као  и  

доследно  спровођење  фискалне  консолидације  и структурно прилагођавање,  повољно су  утицали  на 

побољшање пословног и инвестиционог амбијента.  

 Привредни раст Србије,  кључан макроекономски показатељ од ког зависи одрживо повећање животног 

стандарда становника,  у  протеклих пет година карактеришу осцилације по годинама. Максимална годишња 

стопа реалног раста бруто домаћег производа (БДП од 4,5% достигнута је у 2018. години, док је у 2017. години 

српска привреда остварила раст од 2,1%  пре  свега  услед  лоших  временских  услова  који  су  ометали  

производне  процесе  и негативно  утицали  на  динамику  грађевинске  активности  и  пољопривредне  

производње. Успоравање  привредног раста  бележи се у  2019. години, тако да  je  стопа  реалног  раста БДП 

износила  4,2%.  Најбрже  растуће  делатности  у  2019.  години  биле  су  грађевинарство и информисање и 

комуникације. Раст у грађевинарству је под снажним утицајем приватних инвестиција и инвестиција државе у 

инфраструктуру, док је раст делатности информисање и комуникације условљен снажним растом ИКТ сектора. 

  Повољна  глобална  економска  кретања,  посебно  опоравак  у  ЕУ  као  главном економском партнеру 

Србије, довела су до побољшања стања у јавним финансијама што се одразило и на успоравање раста учешћа 

јавног дуга у БДП-у. Тренд смањивања јавног дуга бележи се од 2015. године и актуелан је све до краја 2019. 

године, а у том периоду јавни дуг је смањен са 71,2% БДП-а у 2015. години на 52,9% БДП-а у 2019. години. 

 Унапређење  макроекономских  перформанси  Србије,  као  и  опоравак  глобалне привреде, утицали су 

на повећан прилив страних директних инвестиција. Учешће страних директних  инвестиција  (СДИ)  у  БДП-у  у  

константном  је  порасту  последњих  година  и  у 2019.  износи  7,8%.  Несумњиво  је  да  су  управо  СДИ  у  

доброј  мери  утицале  на  пораст привредне активности, раст запослености и промене у њеној структури у овом 

периоду.  

 Током  времена  макроекономска  стабилност  привреде  Србије  постигнута  је  и  са аспекта инфлације.  

Инфлација у Србији је изразито ниска  од 2015. године, толико да је у појединим  годинама  била  чак  и  испод  

нивоа  који  је  дефинисала  Народна  банка  Србије (НБС).  

 Девизни курс  динара  према  евру  је благо  апресирао у периоду 2017-2019. године, што се мери 

кумулативним јачањем динара од 5%. НБС објашњава овакво кретање домаће валуте  бољим  макроекономским  

изгледима  и  вишим  стопама  економског  раста,  као  и бржим приливом СДИ и куповином дугорочних 

динарских државних хартија од вредности од стране нерезидената, што је допринело расту девизних резерви.  

 Највеће смањење реалних зарада у протеклом периоду забележено је у 2015. години што  се  доводи  у  

везу  са  мерама  фискалне  консолидације  које  су  уведене  крајем  2014. године,  а  којима  је  био  ограничен  

раст  зарада  запослених  у  јавном  сектору. То  се манифестовало снажним падом реалних нето зарада  од 2,1%  

у 2015. години. Релаксација мера  фискалне  консолидације,  повећање  минималне  цене  рада  (на  155  динара  

нето  по радном часу у 2019. години) и укидање обавезе плаћања доприноса за осигурање за случај 

незапослености на терет послодавца као мере пореског растерећења нето зараде, довели су до значајног раста 

нето зарада од 8,3% (466 ЕУР) у 2019. години. Пензије су после укидања Закона о привременом  уређивању 

начина исплате пензија (на снази од октобра 2014. до септембра 2018. године) реално порасле за 3,6% у 2018. 

односно 2,3% у 2019. години, тако да су износиле просечно 224 ЕУР у 2019. години. 
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Са друге стране, изразит депопулациони тренд карактеристика је демографских кретања у РС са снажним 

утицајем на стање на тржишту рада. Само на основу природног прираштаја, број становника у РС је смањен за 

око 292,6 хиљада у периоду 2011-2018. године. Када говоримо о емиграцији из РС највећи број оних који одлазе 

или намеравају да оду из земље налази се међу млађом популацијом старости до 40 година. Основни мотиви који 

их наводе да размишљају о напуштању РС јесу незапосленост (недостатак посла и извора прихода) и лоши 

економски услови живота. Услед емиграције младих људи, економија и целокупно друштво суочавају се са 

негативним ефектима тог одласка.  

РС ће се у будућности сусрести не само са све старијим становништвом, што прети да угрози пензиони 

систем, већ и са недостатком радне снаге који неће бити у могућности да се задовољи увозом радне снаге из 

земаља у окружењу. 

Стање на тржишту рада у РС, мерено основним показатељима из Анкете о радној снази (АРС), указује 

на значајан опоравак тржишта рада последњих година – стопа незапослености се смањује а стопа запослености 

повећава, број запослених лица расте, што је праћено смањењем броја незапослених и неактивних лица. Кретање 

основних показатеља тржишта рада углавном је конзистентно са кретањима макроекономских показатеља (раст 

БДП, ниска и стабилна инфлација, смањење јавног дуга, прилив СДИ). Међутим, и поред ових побољшања, 

показатељи на тржишту рада у РС су и даље неповољнији него у земљама Европске уније (ЕУ).  

Према последњим расположивим подацима из АРС, у трећем кварталу 2019. године број запослених 

износио је око 2.938.700, а број незапослених око 308.400. Стопа запослености износила је 49,6%, стопа 

незапослености 9,5%, док је стопа активности за становништво старости 15 и више година износила 54,8%. 

 Посматрајући показатеље на тржишту рада у периоду 2016- 2018. година уочава се да је смањење 

неактивности становништва радног узраста (15-64) основна промена у структури на тржишту рада у РС.  

 Смањење  неактивности  становништва  радног  узраста  основна  је  промена  у  структури на тржишту 

рада у Србији која је карактеристична за период 2015.-2019. године. Смањење је у наведеном периоду износило 

295 хиљада лица (17%), тако да је 2019. године око 1,4 милиона лица било неактивно на тржишту рада. Стопа 

неактивности становништва радног узраста износила је 31,9% и смањена је за 4,5 п.п. у односу на 2015. годину.  

 Број aктивних становника радног узраста порастао је за 46 хиљада (1,5%) у периоду 2015-2019.  године,  

али  с  обзиром  на  пад  укупног  становништва  радног  узраста  (за  249хиљада или  5,2%), то је у истом периоду 

довело до  пораста стопе активности за  4,5  п.п. Стопа  активности  становништва  радног  узраста  износила  је  

68,1%  у  2019.  години,  што указује да је око 3,1 милион лица радног узраста било активно на тржишту рада. 

 Запосленост становништва радног узраста константно расте, па  је број запослених, који  је  износио  

више  од  2,7  милиона  у  2019.  години,  повећан  за  262  хиљаде  (10,6%)  у периоду  2015-2019.  године.  Стопа 

запослености становништва радног узраста износила је 60,7% у 2019. години, што представља повећање од 8,7 

п.п. у односу на 2015. годину.  

 Незапосленост  наставља  да  се  смањује.  Број  незапослених  лица  радног  узраста оцењен је на око 335 

хиљада у 2019. години, што је смањење за 216 хиљада (39%) у односу на 2015. годину. Захваљујући смањењу 

броја незапослених и повећању броја запослених, стопа незапослености у 2019. години износила је 10,9% и била 

је нижа за 7,3 п.п.  у односу на 2015. годину. 

 

 

1.3. Кратак опис локалне демографске и економске ситуације  

 

а) Демографске карактеристике општине Кањижа 

 

Постојећа демографска кретања у општини као и одлазак младих а и искуснијих кадрова у иностранство 

у садашњим временима не обезбеђују одржив развој радне снаге у општини, што има за последицу неповољне 

економско–демографске перспективе. 

Подаци пописа 2011. године показују опадање броја становништва за 9% у односу на резултате 

претходног пописа.  

 Природни прираштај износи – 8,8% (на 1000 становника). Број умрлих лица је годишње у просеку већи 

од броја живорођених за 190 – 200 особа. 

За постојећу старосну структуру општине игра доминантну улогу поред негативног природног 

прираштаја и изражени, све интензивнији вид миграционих процеса, одсељавање нарочито младих људи. 

Просечан број чланова домаћинства је 2,5 лица. 

У структури становништва деца и млади (0-17) године живота  учествују са  17 %, становништво старости 

18-64 год. са 64 %, а старији од 65 година живота са 19%. 

У  полној структури становништва мушкарци учествују са 49 %, а жене са 51%. 

 Образовна структура становништва је изразито неповољна. Лица са вишом и високом стручном спремом 

учествују са 5 %, завршеном средњом школом са 35%, основно образовање имају 31%, 27% није завршило 

основну школу, док је 2% без школске спреме.  
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Смањење броја становника услед одсељења у иностранство, уз старење популације представља све већи 

изазов и здравственом, социјалном систему, као и образовању.  

 

 б) Привредна кретања  

 

Мада се и водеће  индустријске делатности  општине као  производња црепа, керамичких плочица, 

хидроизолационих материјала, прерађивачка индустрија суочавају са бројним проблемима пословања, ипак 

успевају да одрже стабилне позиције на тржишту. 

Што се тиче робне размене, у периоду јануар-децембар 2020. године вредност извоза општинских 

привредних субјеката је остварена на нивоу од око 54,4 милиона долара док је увоз био 52,3 милиона долара.  

Број привредних субјеката и даље стагнира у општини (у средини 2020. године су на списку 393 

предузетника и 289 предузећа у општини), што указује на последице драстичног опадања тражње и куповне моћи 

становништва, на недостатак финансијских средстава и тешкоћа приликом њиховог обезбеђивања. Просечна 

нето зарада у децембру 2020. године износила је 56.620,00 динара по запосленом.   

 

Пољопривредна производња обезбеђује квалитетну базу сировина за прехрамбено-прерађивачку 

индустрију, нарочито за општинске капацитете производње сушених поврћа и производа од њих. Житарице исто 

представљају једну од основних сировина за прерађивачке капацитете.  

Пољопривредници са малим поседима  и радници, који су везани за пољопривреду, имају изузетно мале 

шансе да обезбеде егзистенцију из те делатности. Нарочито их погађа  диспаритет цена у сточарству, у 

производњи млека, као и у гајењу житарица и индустријског биља. У 2020. години пољопривредне произвођаче 

поред изразите суше за време пролећне сетве и за време бокорења, класања па све до жетве житарица, и даље су 

погађале ниске откупне цене. Упоредо са тим смањивала су се улагања у квалитетне репроматеријале, заштитна 

средства и агротехнику. Све то проузрокује и умањење ангажовања радне снаге у сезони окопавања усева, 

сабирања плодова и примарних, па и секундарних производа на производним површинама произвођача сировине. 

Количине сировине би се могле повећати са увећавањем јединствених производних површина за производњу, са 

повећањем површине под заливним системима и са повећањем броја и квалитета сточног фонда.  

Неповољне тенденције у сточарству се и даље настављају, с једне стране због либерализације увоза 

месних и млечних производа, а с друге стране због повећања захтева стандарда квалитета домаћих производа. 

Сва та негативна кретања су довела до драстичног пада сточног фонда.  

Општина Кањижа настоји да подржава из године у годину ову значајну грану привреде и то чини у 

складу са својим финансијским могућностима буџета, и то преко годишњих  Програма мера за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја, јер сматра да треба допринети успоравању негативних 

тенденција у пољопривредној и сточарској производњи. У том циљу у општинском Буџетском фонду за 

пољопривреду и рурални развој из године у годину се обезбеђују средства подршке за улагања како на пољу 

набавке опреме за наводњавање, тако и набавке квалитетних приплодних грла, па и покривања трошкова 

вештачког осемењавања говеда итд.  

 

Туризам општине се ослања углавном на бањске капацитете, који са традицијом дугом сто година 

користе лековиту воду за лечење реуматских болести и рехабилитацију. Специјална болница за рехабилитацију 

„Бања-Кањижа“ и хотели „Lupus“ и „Аquapanon“ располажу најзначајнијим смештајним капацитетима. Повећава 

се и број смештајних капацитета у домаћој радиности. Укупан број ноћења остварен у 2020. години је 25402. 

Поред тога што општина има значајну традицију у медицинском туризму и угоститељству, све више се 

истичу и здравствени туризам, спортски-рекреативни и културни туризам, туризам гастрономије, рурални и етно 

туризам итд. 

Јавни сектор преко унапређења инфраструктурног развоја и општинског маркетинга може значајно 

допринети развоју локалног предузетништва у овој грани привреде, што даје велики подстрек искоришћавању  

потенцијала у повећању запошљавања.  

 

Услужни сектор нарочито транспорт и трговина на велико остварују лепе резултате и представљају 

стабилне и перспективне привредне делатности у Кањижи. 

 

1.4. Партнери на спровођењу политике активне политике запошљавања у општини  

 

Најзначајнија институција из аспекта запошљавања је Национална служба за запошљавање (НСЗ), која 

покрива кроз мрежу филијала све локалне самоуправе. Експозитура у Кањижи преко филијале Кикинда обавља 

послове обавештавања о могућностима и условима запошљавања, осигурања за случај незапослености, 

организује додатно образовање и обуку итд.  

Најзначајнији партнер НСЗ-а  на локалном нивоу је Локални савет за запошљавање,  који од 28.07.2016. 

год., активно учествује у праћењу и анализи тенденција тржишта рада.  
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Рад савета је усмерен на предлагање годишњих акционих планова запошљавања, спровођење 

заједничких програма запошљавања НСЗ и општине Кањижа, праћење сајмова запошљавања, саветодавну помоћ 

за  реализацију пројеката јавних радова,  итд. 

 

2. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА У ОПШТИНИ 

 

2.1. Опште карактеристике, кретање запослености и незапослености 

 

 У периоду транзиције дошло је до знатних промена у структури кањишке привреде, што је имало за 

последицу значајно смањење запослености у општини у првој деценији овог века. 

 У погледу губитка радних места током структурних промена и приватизације  су највише погођена  лица 

старија од 45. година. 

 Велики пад запослености је забележен и међу младима (15-24), што потврђује да се у кризним периодима 

млади људи све чешће одлучују за наставак образовања као алтернативу тражењу запослења, односно да након 

завршетка школовања масовно напуштају земљу да би на европским тржиштима нашли боље плаћен посао. 

Опште карактеристике тржишта рада у општини су и даље: неусаглашеност понуде и потражње радне 

снаге, велико учешће дугорочно незапослених, неповољна старосна и квалификациона структура незапослених, 

незапосленост младих,  застарелост знања и способности како запослених тако и незапослених лица, велики број 

незапослених који припадају теже запошљивим категоријама, као и велики број ангажованих у сивој економији. 

Највећи број запослених је ангажован у прерађивачкој индустрији (26,25%),  у трговини (15,42%). 

Број регистрованих индивидуалних пољопривредника крајем 2019. године је износио 681 лица, што 

бележи опадање од 7,47% у односу на претходну годину. 

  

Упоредни приказ запослености по секторима 

 

Сектор 2017. 2018. 2019. 

Пољопривреда, шумарство, рибарствo и рударство 234 182 206 

Прерађивачка индустрија 1528 1676 1615 

Снабдевање водом, електричном енергијом, гасом 

и паром 
83 80 79 

Грађевинарство 222 217 183 

Трговина на велико и мало, поправка моторних 

возила 
907 940 949 

Услуге смештаја и исхране 156 168 194 

Саобраћај и складиштење 507 474 491 

Информисање и комуникације - 32 30 

Финансијске делатности и делатности осигурања 84 78 74 

Стручне, научне, иновационе и техничке 

делатности 
123 134 141 

Пословање некретнинама - 7 8 

Административне и помоћне услужне делатности - 140 104 

Државна управа и обавезно социјално осигурање  396 406 381 

Образовање 497 475 464 
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Здравствена и социјална заштита 415 411 409 

Уметност, забава и рекреација - 23 29 

Остале услужне делатности 116 117 114 

Регистровани индивидуални пољопривредници 778 736 681 

Укупно: 
6231 6296 6152 

 

Што се тиче података у вези незапослениости у 2020. години, у посматраном периоду проценат 

незапослених у општини показује смањење у односу на претходну годину, што је у структурној вези са 

одсељењем становништва.  

Подаци из табеле који садрже податке о броју незапослених указују на чињеницу да многа незапослена 

лица напуштају наше тржиште рада, траже запослење у иностранству, настављају школовање, прелазе у сиву 

економију или постају неактивни у тражењу посла.  

 У квалификационoj структури незапослених високо је учешће неквалификованих лица, која траже 

запослење (више од 65%). 

 

Кретање броја незапослених по квалификованој структури 

 

 

Квалификациона стр. 

незапослених 
30.10.2017. 31.12.2018. 31.12.2019. 31.12.2020. 

I  Неквалификовани 1.004 886 774 755 

II Полуквалификовани 37 29 24 23 

III Квалификовани 276 242 196 197 

IV Средња спрема 216 181 147 162 

V Високо квалификовани 7 10 7 6 

VI  Виша спрема 26 29 25 19 

VII Висока спрема 22 20 15 13 

УКУПНО 1.588 1.397 1188 1175 

 

У структури незапослених лица у нашој општини највеће је учешће оних који су већ били у радном 

односу (55,27%). 

На списку НСЗ се налази 636 жена, што представља 54,13 % од укупног броја незапослених.  

Незапосленост младих  је повезана са чињеницом да они  углавном имају само општа и теоретска знања, 

а не и практично. Од укупног броја незапослених 22,98% спада у категорију младих до 30 година. 

Незапосленост старијих је често повезана са  дискриминацијом приликом запошљавања те категорије 

незапослених. Посматрајући године старости, у структури незапослених  34,55% лица је старије од 50 година.  

Учешће дугорочне незапослености и даље представља велики проблем. Удео дугорочно незапослених 

лица (три и више година) у укупном броју износи више од 55%.  Дуго чекање на запослење доводи до губитка 

мотивације, знања и смањивања могућности за запошљавање. 

Положај Рома на тржишту рада и даље представља велики проблем, јер је знатно лошији у односу на 

укупну популацију. Удео Рома у укупном броју незапослених значајно расте из године у годину. 

У структури незапослених у општини 1,87% је особа са  инвалидитетом која траже запослење . 

 Запошљавање у сивој економији је дугорочна појава и у директној је вези са ниским зарадама, ниским 

нивоом заштите на раду итд. 

  

2.2. Учешће у  програмима  Општине и Националне службе за запошљавање 

 

 Са подручја општине  Кањижа у 2020. години реализовани су следећи програми  НСЗ: 

– број корисника новчане накнаде у 2020. год. је био 85 

– из средстава надлежног министарства реализован је програм самозапошљавања за 3 лица у вредности од 

250.000,00 динара појединачно, 

– из средстава надлежног министарства реализован је програм запошљавање незапослених из категорије 

теже запошљивих за 2 лица у вредности од 240.000,00 динара појединачно, 



Број:  6.                   16.04.2021.                           СТРАНА  105.  OLDAL                         2021. 04.16.           6.  szám 

 
 

– у 2020. години реализовано је један уговор за јавне радове ОСИ (укупно 3 лица) на територији општине 

из средстава Републике Србије преко Националне службе за запошљавање, 

– из средстава општине у укупној висини од 4,3 милиона динара по предвиђеном оквиру Локалног 

акционог плана за запошљавање општине Кањижа за 2020. годину  јавни радови су омогућили радно 

ангажовање 25 особа и то  код следећих послодаваца: ЈП за комуналне услуге „Комуналац“, Удружење 

грађана „Покрет за Мале Пијаце”, Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижa и 

Потиски водоводи-Tisza menti Vízművek” доо Хоргош. 

 

 

3. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ  КАЊИЖА 

 

Образовањем Локалног савета за запошљавање и јачањем институционалне мреже за развој МСП и 

предузетника, општина Кањижа је препознала могућности да утиче на политику запошљавања на њеној 

територији и да установљава мере за повећање запослености. 

 

3.1. Циљеви активне политике запошљавања 

 

Општи циљ политике запошљавања је усмерен на успостављaње ефикасног и одрживог тренда раста 

запослености у општини. 

 Појединачни циљеви активне политике запошљавања у општини Кањижа у 2021. године ће и даље бити 

усмерени на промовисање програма запошљавања, подршка  учешћа привредника на конкурсима који има 

позитиван утицај на јачање приватних предузећа и предузетника у смислу могућности отварања нових радних 

места односно одржавања броја запослених. 

Посебну пажњу треба посветити  развоју система каријерног вођења и саветовања односно повећању 

компетенција незапослених, стицањем знања и вештина, организовању обука и развијањем конкурентне радне 

способности. 

 Усклађивање са образовним системом Европске уније је од изузетне важности због мобилности радне 

снаге, нарочито младих,  као и потребе за признавањем диплома и сертификата стечених у нашем систему 

образовања, који ће настати уласком Србије у ЕУ.  

 На локалном нивоу потребно је организовањем обука, преквалификацијом и доквалификацијом 

незапослених створити услове за запошљавање лица са евиденције НСЗ.  

 Смањивање утицаја економске кризе на постојеће послове уз подршку привредних субјеката ће  

омогућити очување  броја постојећих радних места. Развој привреде  и привлачење директних инвестиција, уз 

паралелно  унапређење система образовања и социјалне заштите ће допринети повећању запослености.  

Најважнији циљ програма је подстицање запошљавања и укључивање незапослених, првенствено 

младих, вишкова запослених, старијих итд. у програм. Међу незапосленим лицима је велики број младих 

образованих људи, који размишљају да напусте земљу. Да се не би бесповратно изгубила вредност тог 

потенцијала, неопходно је инвестирати у оне сегменте који ће обезбедити егзистенцију и испољавање креативних 

и предузетничких способности младих. 

 Пожељно је да се успоставе флексибилни облици рада и запошљавања. 

 

3.2. SWOT анализа тржишта рада у општини 

 

 Предности: усвојене стратегије и правна акта на локалном нивоу, задовољавајућа сарадња са 

релевантним организацијама у земљи и иностранству, степен развијености постојећих институција, добра и 

вишегодишња пракса и искуство у реализацији програма и пројеката. 

 Слабости: високи степен незапослености, флуктуација едукованих кадрова, недовољни кадровски 

капацитети, недовољна координација и комуникација између релевантних институција за подршку привреде. 

 Шансе: интеграција у Европску унију, подршка међународних организација, развој мреже партнерстава, 

 Претње: економске потешкоће, лоши демографски трендови, недовољна сарадња на регионалном нивоу.  

 

3.3. Висина потребних средстава  

У оквиру ЛАПЗ за програм запошљавања предвиђа се финансијски оквир од 4.300.000,00 динара и 

предвиђен је следећи програм: 

 

Мере активне политике запошљавања 
Укупно динара Број лица Средства 

општине 
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„Јавни радови 2021 - Сопствени програм 

општине“ 

4.300.000,00 25 4.300.000,00 

 

За спровођење програма  ће се тражити техничка подршка Националне службе за запошљавање. 

  

Табела циљева, програма и мера за реализацију ЛАПЗ општине Кањижа за  2021. годину 

 

Активности 
Очекивани 

резултати 

Индикатор Носиоци Рок Извор 

података 

Промовисање субвенција 

виших нивоа власти 

послодавцима за отварање 

нових радних места 

повећано 

запошљавање 

кроз доделу 

субвенција 

послодавцима 

број и структура 

послодаваца 

корисника 

субвенције, 

број и структура 

запослених уз 

субвенцију 

послодавцу 

НСЗ, 

општина 

Кањижа 

01.01-31.12. 

2021. 

РЗС 

Промовисање програма 

самозапошљавања виших 

нивоа власти 

повећано 

запошљавање уз 

доделу  

субвенција за 

самозапошљава

ње 

број и структура 

корисника 

субвенције,  

број предузетника 

који раде 6 месеци 

након истека 

уговора 

НСЗ 01.01-31.12. 

2021. 

Агенција за 

привредне 

регистре 

Обуке за пре-

квалификацију и 

доквалификацију, обуке за 

развој предузетништва 

стицање нове 

квалификације 

број учесника на 

обукама 

ОКУ „Cnesa” 

и друге 

установе 

образовања 

01.01-31.12. 

2021. 

 

НСЗ, 

институције за 

организовање 

обука 

Унапређење активности 

привлачења капитала, кроз 

побољшање система  

већи број 

присутних 

улагача 

број новоотворе- 

них радних места 

општина 

Кањижа, 

ИЦР, Одељ. 

за привр и 

ЛЕР 

01.01-31.12. 

2021. 

Агенција за 

привредне 

регистре 

Програм „Јавни радови 

2021 - Сопствени програм 

општине“ 

повећано 

запошљавање 

незаоплених  

број учесника у 

програму 

 општина 

НСЗ  

01.01.- 

31.12. 2021. 

 

НСЗ, 

Општинска 

управа 

Обуке за активно тражење 

посла 

повећан број 

обучених младих 

број учесника НСЗ 01.01-31.12. 

2021. 

НСЗ 

Обуке за дефицитарне 

квалификације 

повећан број 

оспособљених 

младих за 

самостални рад у 

струци 

број учесника ОКУ „Cnesa” 01.01-31.12. 

2021. 

НСЗ, 

институције  

за 

организовање 

обука 

Обуке за унапређење 

предузетничког духа 

младих 

повећан број 

младих 

предузетника 

број бизнис планова ОКУ „Cnesa” 

ИЦР 

01.01-

31.12.2021. 

НСЗ, 

институције  

за 

организовање 

обука 
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