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На основу члана 20. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон 
и 101/2016 - др. закон), члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014 и 145/2014) и члана 47. тачка 5. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
8/2017 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, 
донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о доношењу Плана детаљне регулације Блока 24 – радне зоне у насељу Kањижа 

 
Члан 1. 

 Доноси се План детаљне регулације Блока 24 – радне зоне у насељу Кањижа (у даљем тексту: План). 
Члан 2. 

 Површина обухвата Плана износи 47,58 ха, од чега грађевинско земљиште  у грађевинском подручју 
износи 46,85 ха, а грађевинско земљиште изван грађевинског подручја износи 0,73 ха. 
 Оквирна граница Плана је са северне стране катастарска општина Мартонош, са јужне стране је блок 8 
и део блока 6, са источне стране је блок 1 и блок 7, са западне стране је део блока 23 и граница обухвата плана 
са границом планиране грађевинског подручја.  
 

Члан 3. 
 План представља плански основ за утврђивање јавних површина (саобраћајница) и унапређење 
инфраструктурне опремљености на предметном простору.          

 
Члан 4. 

 План чини саставни део ове одлуке и састоји се од текстуалног и графичког дела: 
 
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
Регистрација привредног субјекта  
Лиценца одговорног урбанисте  
 
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА: 
 
УВОД  
ОПШТИ ДЕО  
 
1.ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

1.1. ПРАВНИ ОСНОВ 
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ 
1.2.1. Извод из плана вишег реда (ПГР насеља Кањижа – Службени лист општине Кањижа, бр. 6/13) 
1.3. ОПИС ОБУХВАТА ПЛАНА И ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 
1.3.1. Опис обухвата плана (са пописом катастарских парцела) 
1.3.2. Опис грађевинског подручја са пописом катастарских парцела у обухвату плана 

 
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
ПЛАНСКИ ДЕО 
 
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
1. ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ (ЗОНЕ) 
2. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТАБИЛНИХ ЦЕЛИНА 

2.1. Зона радних садржаја 
2.2. Зона коридора саобраћајница 
2.3. Зона коридора канала 
2.4. БИЛАНС ПОВРШИНА 

3. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И   ОБЈЕКТЕ 
4. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛАИЦА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА 
ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ 

4.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 
4.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ 
4.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА         
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5. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
6. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТЕИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1.1. услови за уређење саобраћајне инфраструктуре 
6.1.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре 
6.1.3. услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 

6.2. ВОДОПРИВРЕДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
6.2.1. Услови за уређење водопривредне и комуналне инфраструктуре 
6.2.2. услови за изградњу водопривредне и комуналне инфраструктуре 
6.2.3. Услови за прикључење на водопривредну и комуналну инфраструктуру 

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре 
6.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре 
6.3.3. Правила за изградњу производних енергетских објеката 
6.3.4. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

6.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
6.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
6.4.3. услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру 

6.5 ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА 
6.5.1. Услови за уређење (ЕК) инфраструктуре 
6.5.2. Услови за изградњу (ЕК) инфраструктуре 
6.5.3. Услови за изградњу безжичне (ЕК) мреже и припадајућих објеката 
6.5.4. Услови за прикључење на (ЕК) инфраструктуру 

6.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

7.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
7.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

8. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
9. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
10. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,АКЦИДЕНТНИХ 
СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

10.1. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
10.2. ЗАШТИТА ОД АКИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА 
10.3. ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА 

11. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
12. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА 
ИЗДВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 
 
II. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА 
1.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ РАДНИХ САДРЖАЈА 

1.1.1. Праваила за изградњу објеката радних садржаја мањег капацитета 
1.1.2. правила за изградњу објеката радних садржаја већих капацитета 
1.1.3. Правила за изградњу саобраћајног терминала 

1.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОРИДОРА САОБРАЋАЈА 
1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОРИДОРА КАНАЛА 

 
2. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 

 
3.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО 
ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ 
КОНКУРСА 

 
4. ПРИКАЗ ОСТВАРЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА 

 
5. ПРИМЕНА ПЛАНА 
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО: 
 
1.  Графички прилози постојећег стања   
1.1. Извод из плана вишег реда (ПГР) Кањижа   
1.2. Граница плана и постојећа наменаповршина у обухвату плана  1:2500 
2. Графички прилози планираног решења  
2.1. Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана 1:2500 
2.2. Границе плабна и подела на карактеристичне целине (зоне) 1:2500 

2.3. Планирана претежна намена површина 1:2500 
2.4. 
 

Регулационо-нивелациони План са анализтичко-геодетским елементима за 
обележавање, грађевинске линије и карактеристични профили јавних 
саобраћајних површина 

1:2500 

2.4а. Попречни профили 1:100 

2.4б. Попречни профили 1:100 

2.5 Водопривредна и термоенергетска инфраструктура 1:2500 

2.6. Електроенергетска и електро комуникациона инфраструктура 1:2500 

2.7. Природна добра, културна добра и инфраструктурни коридор, са зонама 
заштите 

1:2500 

2.8. Предлог површина јавне намене и начин спровођења плана 1:2500 

 
Саставни дело документационе основе Плана чини Извештај Комисије за планове од 17. августа.2017. године о 
обављеном јавном увиду у Нацрт Плана. 

 
Члан 5. 

 Примерак Плана у аналогном и дигиталном облику чува се у архиви општине Кањижа, а по један 
примерак Плана доставља се организационој јединици Општинске управе општине Кањижа надлежној за 
послове урбанизма, Јавном предузећу за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и Јавном предузећу „Завод за 
урбанизам Војводине - Нови Сад“ Нови Сад.  
 План се у целости објављује на интернет страници општине Кањижа (www.kanjiza.rs), а по ступању на 
снагу биће достављен Централном регистру планских докумената. 

 
Члан 6. 

 О спровођењу ове Одлуке стара се организациона јединица Општинске управе општине Кањижа 
надлежна за послове урбанизма.  
 

Члан 7. 
 Текстуални део Плана објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 

Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                   Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа            Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Бр: 02-320/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа  
 
 
На основу члана 13. Одлуке о јавним признањима општине  Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 
9/2014) и члана 11. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен 
текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  

http://www.kanjiza.rs/
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О Д Л У К У 
о додели јавних признања општине Кањижа за 2017. годину 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се добитници јавних признања општине Кањижа за 2017. годину. 
 

Члан 2. 
Звање ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ КАЊИЖА додељује се: 
 

- др Золтану Кламару етнографу, културалном антропологу, музеологу 
 

Члан 3. 
 ПЛАКЕТА „ПРО УРБЕ“ са новчаном наградом додељује се:  
 

− Етелки Варади оснивачу и активисти дневног боравка „Светлосна барка“ из Кањиже 
 

Члан 4. 
 ПОВЕЉА ЗАХВАЛНОСТИ додељује се:  
 

- Викторији Потребић, учитељици у пензији из Орома, 
- Дмитру Лончару, мецени САКУД-а „Свети Сава“ из Кањиже 
- Предшколској установи „Наши бисери“, која слави 150 година постојања 
- Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Велебиту која је основана пре 90 година. 

 
Члан 5. 

 Јавна признања уручују се добитницима на свечаности поводом Дана општине Кањижа.  
 

Члан 6. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                  Председник Скупштине општине 
Oпштина Кањижа                          Милош Кравић с. р.   
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-318/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 64a став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 
закон, 41/09 и 112/15), члана 15. став 4. Уредбе  о условима, начину и поступку за остваривање права првенства 
закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се 
доставља уз захтев за остваривање  права првенства закупа („Сл. гласник РС”, бр. 105/16), сагласности 
Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку 
остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта бр. 06-00-00002/41/2017-14 од 29. маја 2017. 
године и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 

 
1. GENEZA DOO ZA PROIZVODNJU SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU KANJIŽA, матични 

број: 08579024, са седиштем у Кањижи, Вука Караџића бб, даје се у закуп пољопривредно земљиште у 
државној својини, укупне површине од 188 ha 56 а 16 m², које се налази у општини Кањижа.  

 

КО Потес Бр. јав. 
надметања 

Бр. 
листа 

непокр. 

Бр. кат. 
парцеле 

Култура 
и 

класа 

Део 
парцеле 

Површ. 
парц. 
(ha) 

Површ. 
држав. 
удела 
(ha) 
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Ором салашка 
земља 250 1671 4739 њива 2. 

класе 
да - А 

део 
37,9702 37,9702 

Ором салашка 
земља 278 1671 4739 њива 3. 

класе 
да - Б 
део  44,0027 

Ором салашка 
земља 279 1671 4739 њива 3. 

класе 
да - Ц 

део 150,5914 61,5286 

Ором салашка 
земља 284 1671 4739 њива 3. 

класе 
да - Д 

део  45,0601 

УКУПНО 188,5616 188,5616 

           
2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од 30 година и то од 2017/2018 до 

2047/2048 агроекономске године. 
 

3. Закупнина за земљиште из тачке 1. ове Одлуке у износу од 40.002,77 eвра плаћа се у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке на посебан рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-14, позив на 
број: модел 97, шифра општине са контролним бројем: 38-214 у складу са Правилником о условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 
49/2016, 107/2016 и 46/2017). 
 

4. Права и обавезе закупца предметног земљишта, разлози за отказ и за престанак уговора и друга 
међусобна права и обавезе уређују се уговором који, у име Републике Србије, закључује министар надлежан за 
послове пољопривреде, након извршене уплате закупнине. 
 

5. Ову Одлуку доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и објавити у 
„Службеном листу општине Кањижа“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом члана 64а став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да право првенства 

закупа на период до 30 година има правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 
налази се у активном статусу и које достави инвестициони план на који сагласност, уз предлог мера за 
реализацију закуп, даје комисија с тим. што укупна површина предвиђена за давање у закуп по овом основу не 
може да износи више од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини предвиђене 
за давање у закуп у јединици локалне самоуправе. 

Ставом 4. истог члана и чланом 15. став 4. Уредбе прописано је да одлуку о праву првенства закупа 
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно скупштина јединице локалне самоуправе. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе је утврдио да су достављени докази из члана 64а став 3. 
Закона о пољопривредном земљишту и члана 15. став 3. Уредбе, и то: копија захтева за право првенство закупа; 
доказ да је лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и у активном је статусу; инвестициони план 
на који је претходну сагласност дала Комисија, сагласност Комисије и предлог мера за реализацију закупа, а 
који су заведени дана 18.08.2017. године под бр. 320-518/2017-I/A.  

На основу свега напред наведеног, Скупштина општине Кањижа донела је одлуку као у диспозитиву. 
Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату 

пољопривреду, водопривреду и шумарство у року од 15 дана од дана доношења одлуке.       
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                                                                             Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                 
Број: 02-327/2017-I/Б                                                                           
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 

 
 

На основу члана 64a став 4. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 
закон, 41/09 и 112/15), члана 15. став 4. Уредбе  о условима, начину и поступку за остваривање права првенства 
закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се 
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доставља уз захтев за остваривање  права првенства закупа („Сл. гласник РС”, бр. 105/16), сагласности 
Комисије за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку 
остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта бр. 06-00-2/57/2017-14 од 22. јуна 2017. године 
и члана 47. тачка 6. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 

 
1. FEJEŠ DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE I EXPORT-IMPORT KANJIŽA, 

матични број: 08750661, са седиштем у Кањижи, насељено место Зимонић, ул. Петефи бригаде бб, даје се у 
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 73 ha 71 а 61 m², које се налази у 
општини Кањижа и то:  

 

КО Потес 
Бр. јав. 
надмета

ња 

Бр. 
листа 

непокр. 

Бр. кат. 
парцеле 

Култура 
и 

класа 
Део 

парцеле 

Површ. 
парц. (ha) 

Површ. 
држав. удела 

(ha) 

Ором салашка 
земља 301 1671 1259/1 њива 2. 

класе 
да - А 
део 

 48,0000 

Ором салашка 
земља 302 1671 1259/1 њива 2. 

класе 
да - Б 
део 73,7161 25,7161 

 
УКУПНО 73,7161 73,7161 

 
2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од 30 година и то од 2017/2018 до 

2047/2048 агроекономске године. 
 

3. Закупнина за земљиште из тачке 1. ове Одлуке у износу од  17.143,42 eвра плаћа се у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате најкасније у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке на посебан рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-14, позив на 
број: модел 97, шифра општине са контролним бројем: 38-214 у складу са Правилником о условима и начину 
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016, 
49/2016, 107/2016 и 46/2017). 
 

4. Права и обавезе закупца предметног земљишта, разлози за отказ и за престанак уговора и друга 
међусобна права и обавезе уређују се уговором који, у име Републике Србије, закључује министар надлежан за 
послове пољопривреде, након извршене уплате закупнине. 
 

5. Ову Одлуку доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и објавити у 
„Службеном листу општине Кањижа“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбом члана 64а став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да право првенства 

закупа на период до 30 година има правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 
налази се у активном статусу и које достави инвестициони план на који сагласност, уз предлог мера за 
реализацију закуп, даје комисија с тим. што укупна површина предвиђена за давање у закуп по овом основу не 
може да износи више од 30% од укупне површине пољопривредног земљишта у државној својини предвиђене 
за давање у закуп у јединици локалне самоуправе. 

Ставом 4. истог члана и чланом 15. став 4. Уредбе прописано је да одлуку о праву првенства закупа 
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, односно скупштина јединице локалне самоуправе. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе је утврдио да су достављени докази из члана 64а став 3. 
Закона о пољопривредном земљишту и члана 15. став 3. Уредбе, и то: копија захтева за право првенство закупа; 
доказ да је лице уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и у активном је статусу; инвестициони план 
на који је претходну сагласност дала Комисија, сагласност Комисије и предлог мера за реализацију закупа, а 
који су заведени дана 19.09.2017. године под бр. 320-564/2017-I/A.  

 На основу свега напред наведеног, Скупштина општине Кањижа донела је одлуку као у диспозитиву. 
 Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату 

пољопривреду, водопривреду и шумарство у року од 15 дана од дана доношења одлуке.       
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                          Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                                                                    Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                 
Број: 02-328/2017-I/Б                                                                           
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 
гласник РС“, бр. 68/2015), одредаба Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине војводине и систему локалне 
самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 61/2017) и члана 47. Статута општине Кањижа 
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници 
одржаној  28. септембра 2017. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

о  максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за општину 
Kањижа у 2017. години 

 
 1. Овом одлуком у складу са законом, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у 
систему локалне самоуправе општине Кањижа утврђује се максималан број запослених на неодређено време по 
организационим облицима за 2017. годину, и то:  

 
 2. Организациони облик који има већи број запослених на неодређено време од броја наведеног  у 
тачки 1. ове одлуке, дужан је да спроведе рацинализацију најмање до наведеног броја запослених. 
 3. У оквиру максималног броја запослених одређеног у тачки 1. ове одлуке, сваки организациони облик 
може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу средстава за 
плате односно зараде.  
 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.    
 
 
 
 
 

Ред. 
бр. 

Назив организационог облика Максималан број 

1.  Општинска управа  74 
2.  Главни урбаниста 1 
3.  Општинско правобранилаштво 1  
4.  Регионални креативни атеље Кањижа 1  
5.  Библиотека „Јожеф Атила“ 11 
6.  Образовно-културна установа „CNESA“ 15  
7.  Регионални  центар за проф. развој запослених у образовању 3 
8.  Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа 6  
9.  Предшколска установа „Наши бисери“ 75 
10.  Информациони центар за развој Потиског региона 5 
11.  „Инфо-Кањижа“ д.о.о. Кањижа 8 
12.  „Кањижа-Туризам“ д.о.о. Кањижа 8 
13.  ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 36 
14.  Месна заједница Мале Пијаце 1 
15.  Месна заједница Хоргош 1 
16.  Месна заједница Мартонош 1 
17.  Месна заједница Кањижа 1 
18.  Месна заједница Велебит 1 
19.  Месна заједница Адорјан 1 
20.  Месна заједница Трешњевац 1 
21.  Месна заједница Тотово Село 2 
22.  Месна заједница Ором 1 

УКУПНО 254 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                          Милош Кравић с. р. 
Скупштина  општине Кањижа 
Број: 02-319/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 - пречишћен 
текст) а у вези са чланом 61. став 4. и чланом 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) Скупштина општине Кањижа, на 
седници одржаној 28. септембра 2017. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о одређивању органа надлежног за давање у закуп, односно на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа 

 
Члан 1. 

 У члану 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање у закуп, односно на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, 
бр. 23/2016) у алинеји првој после речи: „закуп“ додају се речи: „и на коришћење“. 
 У алинеји четвртој речи: „на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 
давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа (у 
даљем тексту: Комисије)“ замењују се речима: „на предлог Комисије за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа“.  
 У алинеји петој после речи: „Комисије“ запета се брише и додају се речи: „за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Кањижа,“ 
 Алинеја шеста мења се и гласи:  
 „- доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине Кањижа јавним надметањем, по почетној цени од 0 динара и одлуке за продужење 
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа, на предлог 
Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији општине Кањижа, уз сагласност Министарства;“ 
 У алинеји седмој после речи: „Комисије“ запета се брише и додају се речи: „за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
општине Кањижа,“. 
 Алинеја осма брише се.    
 Досадашње алинеје девета и десета постају алинеје осма и девета.  

 
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          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-321/2017-I/Б  
Дана: 28.09.2017. године                                
Кањижа 
 
 
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 47. тачка 19б Статута општине Кањижа („Службени лист 
општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. 
септембра 2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа 
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Члан 1. 
У члану 9. Одлуке о организацији Општинске управе општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, 

бр. 9/14,  7/15 и  25/16) додаје се тачка 5. која гласи:  
             

„5. Кабинет  председника  општине.”  
 

Члан 2. 
После члана 9. додаје се наслов „Канцеларије“ и члан 9а који гласи: 

 
„Канцеларије  

 
Члан 9а  

За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у вези са остваривањем 
права грађана, локалног економског развоја, реализације политике за младе, могу се унутар основне унутрашње 
организационе јединице образовати канцеларије.“ 

 
Члан 3.  

У члану 14. алинеја дванаеста брише се. 
Досадашње алинеје 13-34 постају алинеје 12-33. 

 
Члан 4. 

После члана 15а  додаје се тачка  „5. КАБИНЕТ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ“ и члан 15б који 
гласе:  
 

„5. КАБИНЕТ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Члан 15б 
Кабинет председникa општине је посебна организациона јединица која се образује за обављање 

саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничке пословe који су 
значајни за рад председника општине.“ 

 
Члан 5. 

У члану 17. став 1. мења се и гласи:  
„Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају.“ 
У члану 17. додајe се ст. 5, 6, 7 и 8 који  гласe:  
„Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, 

као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити 
вршиоца дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који 
ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.  

Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у 
року од 15 дана од постављења вршиоца дужности.  

У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на положај, статус вршиоца дужности може се 
продужити најдуже још три месеца.  

По истеку рока из ст. 5. и 7. овог члана постављени службеник се распоређује на радно место на коме је 
био распоређен до постављења.”  
 

Члан 6. 
У  члану 20. додаје се ст. 7. и 8. који  гласе:  
„Кабинетом руководи шеф кабинета, који организује рад кабинета, стара се о правилном распореду 

послова и извршавању радних дужности запослених, је одговоран начелнику општинске управе и председнику 
општине за рад и законито и благовремено обављање послова кабинета. 

Радом канцеларије руководи координатор канцеларије.” 
 

Члан 7. 
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                                                                             Милош Кравић с. р.              
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-333/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године                
Кањижа 

 
 
На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен 
текст), а у вези са чланом 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, 
бр. 27/2016, 2/2017 и 9/2017) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању Извештајa о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа 

за период јануар – јун 2017. године 
 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – јун 2017. 

године. 
 

II 
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
 
Република Србија                                                                           
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа          Милош Кравић с. р.  
Скупштина општине Кањижа                                               
Број: 400-177/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 47. тачка 8. и 43. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – 
пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године донела је  
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о давању сагласности на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ 
за радну 2016/2017. годину 

 
I 

 Даје се сагласност на Извештај о раду Предшколске установе „Наши бисери“ за радну 2016/2017. 
годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 12. 
септембра 2017. године.  
 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
Република Србија                                                          
Аутономна Покрајина Војводина                                Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                                                  Милош Кравић с. р.                     
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-302/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа   
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На основу члана 47. тачка 8. и 43. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – 
пречишћен текст), а у вези са чланом 89. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

„Наши бисери“ за радну 2017/2018. годину 
 
I 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Наши бисери“  за радну 2017/2018. 
годину, који је донео Управни одбор Предшколске установе „Наши бисери“ на седници одржаној 12. септембра 
2017. године.  
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
Република Србија                                                               
Аутономна Покрајина Војводина                                      Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                                     Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа                                                          
Број: 02-301/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу чланова 30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010), 
чл. 2. и 3. Правилника о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује 
у васпитну групу („Сл. гласник РС“, бр. 44/2011), Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. 
септембра 2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама 
у Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа у радној 2017/2018 години 

 
I 

 У Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа у радној 2017/2018 години, формирају се васпитне 
групе са већим бројем деце, и то: 
  

Ред. 
бр. 

Назив и место објекта Васпитна група Бр. деце по 
Закону 

Бр. уписане 
деце 

 
1. „Наши бисери“, Кањижа од 3 до 4 године (на српском 

језику) 
20 24 

 
 
2. 

„Маслачак“, Кањижа од 3 до 4 године (на мађарском 
језику) 

20 22 

„Маслачак“, Кањижа припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

 
26 

 
30 

3. „Сунчица“, Кањижа 
 

од 1 до 2 године (јаслице) 12 14 

4. „Сунцокрет“, Хоргош од 1 до 3 године (јаслице – 
мешовита група) 

12 13 

 
 У Предшколској установи „Наши бисери“ Кањижа у радној 2017/2018 години, формирају се васпитне 
групе са мањим бројем деце, и то: 
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Ред. 
бр. 

Назив и место објекта Васпитна група Бр. деце по 
Закону 

Бр. уписане 
деце 

 
  од 3 до 4 године (на мађарском 

језику) 
20 19 

 
 
 
     1.     

 
 
 
„Наши бисери“, Кањижа 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 22 

припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

26 25 

припремни предшколски 
програм 
(на српском језику) 

26 22 

 
 
 
    2. 

 
 
 
„Маслачак“, Кањижа 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 16 

од 3 до 4 године (на мађарском 
језику) 

20 15 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 19 

 
   3. 

 
„Сунчица“, Кањижа 

од 2 до 3 године (јаслице) 16 14 
од 1 до 3 године (јаслице – 
мешовита група) 
 

12 11 

 
 
  4. 

 
 
„Бела рада“, Мале Пијаце 

припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

26 17 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Сунцокрет“, Хоргош 

од 3 до 4 године (на мађарском 
језику) 

20 16 

од 3 године до поласка у школу 
(мешовита група на српском 
језику) 

20 7 

припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

26 18 

припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

23* 19 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 17 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 22 

 
6. 

 
„Дуга“, Мартонош 

од 3 године до поласка у школу 20 18 

  припремни предшк. програм 
(на мађарском језику) 

26 20 

 
7. 

 
„Бамби“, Велебит 

припремни предшколски 
програм 
(на српском језику) 

26 10 

 
 
8. 

 
 
„Звездица“, Адорјан 

припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

26 10 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 18 

 
 
9. 

 
 
„Футринка“, Трешњевац 

припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

26 9 

од 4 године до поласка у школу 
(на мађарском језику) 

24 20 

10. „Кутак“, Тотово Село припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

26 6 

11. „Лилипут“, Ором припремни предшколски 
програм (на мађарском језику) 

23 20 

 
II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-311/2017-I/Б  
Дана: 28.09.2017. године                                
Кањижа 
 
 
На основу члана 47. тачка 8. и 43. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – 
пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 

2016/2017. години 
 
I 

 Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду Основне музичке школе Кањижа у школској 2016/2017. 
години, који је усвојио Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 13. септембра 
2017. године.  
 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
  
 
Република Србија                                                          
Аутономна Покрајина Војводина                                Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                                                    Милош Кравић с. р.                     
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-304/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 47. тачка 8. и 43. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – 
пречишћен текст), а у вези са чланом 89. став 2.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о давању сагласности на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа 

 за школску 2017/2018. годину 
 
I 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Основне музичке школа Кањижа за школску 2017/2018. 
годину, који је донео Управни одбор Основне музичке школе Кањижа на седници одржаној 13. септембра 2017. 
године.  
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
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Република Србија                                                          
Аутономна Покрајина Војводина                                Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                                            Милош Кравић с. р.                      
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-313/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 47. тачка 10. 
Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 - пречишћен текст) Скупштина 
општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа 

 
I 

ЕРВИН ПАЛФИ, диплoмирани инжењер пољопривреде из Кањиже, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа.  

 
II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и 
члана 45. Статута Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа прописано је да мандат 
директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем. Одредбама члана 46. став 2. 
истог закона прописано је да се поступак за именовање директора покреће шест месеци пре истека периода на 
који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.  
 Решењем бр. 02-372/2013-I/Б од 27. децембра 2013. године Скупштина општине Кањижа је именовала 
Ервина Палфија, дипломираног инжењера пољопривреде из Кањиже за директора Јавног предузећа за 
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, на период од четири године. Скупштина општине Кањижа је на 
седници одржаној 28. јуна 2017. године донела Одлуку о  спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и утврдила текст јавног конкурса. Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Кањижа спровела је изборни поступак 
сагласно одредбама закона, подзаконских аката, оснивачког акта и Статута Јавног предузећа за комуналне 
услуге „Комуналац“ Кањижа и доставила Општинском већу општине Кањижа записник о спроведеном 
изборном поступку и ранг листу кандидата који су испунили мерила за избор директора јавног предузећа.  
 Одредбама члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – 
пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа, 
односно друштва капитала  чији је оснивач општина, доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавног предузећа, односно друштва капитала  чији је оснивач општина, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа односно друштва капитала чији је оснивач општина и даје сагласност на 
статут јавног предузећа, у складу са законом 
 Сагласно наведеном, Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о разрешењу 
Ервина Палфија из Кањиже дужности директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа,
  Административно-мандатна комисија дала је позитивно мишљење о предлогу овог решења, а  
Скупштина општине Кањижа је донела решење као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-293/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и 
члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа (,,Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  директора Јавног предузећа за комуналне услуге ,,Комуналац“ Кањижа 

 
I 

 ЕРВИН ПАЛФИ, дипломирани инжењер пољоприведе из Кањиже, именује се за директора Јавног 
предузећа за комуналне услуге ,,Комуналац“ Кањижа, на период од четири године.  

 
II 

Именовани директор је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије“.  

 
III 

Ово решење је коначно.  
 

IV 
Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 

општине Kањижа“ и на интернет страници општине Кањижа.  
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 
- др. закон и 101/16 – др. закон) прописано је да скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од 
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Одредбама члана 47. тачка 10. Статута општине 
Кањижа (,,Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине 
именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа, односно друштва капитала  чији је оснивач општина, 
доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа, односно друштва 
капитала  чији је оснивач општина, именује и разрешава директоре јавних предузећа односно друштва капитала 
чији је оснивач општина, даје сагласност на статут јавног предузећа, у складу са законом. Одредбама члана 38. 
став 1. Статута Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа утврђено је да директора предузећа 
именује Скупштине општине Kaњижа на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.  
 Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 28. јуна 2017. године донела је Одлуку о  
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа и 
утврдила текст јавног конкурса. Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 69/2017 од 14. јула 
2017. године и био је отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Јавним 
конкурсом су сагласно одредбама члана 48. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне 
услуге „Комуналац“ Кањижа са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 20/2016 и 
23/2016) и члана 39. Статута Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа утврђени услови које 
кандидат за директора мора да испуњава, и то:  
 1) да је пунолетан и пословно способан; 
 2) да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 
 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2); 
 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног 
предузећа; 
 5) да познаје област корпоративног управљања; 
 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 
 8) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 
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 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:  
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, 
обавезно лечење наркомана,обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Кањижа (у даљем 
тесту: Комисија) је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је благовремено поднета једна 
пријава. На основу прегледа пријава и доказа поднетих уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 
28. августа 2017. године, у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16) саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање 
директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, на коме је један кандидат, и то: Ервин 
Палфи, дипломирани инжењер пољопривреде из Кањиже.  
 Комисија је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016) спровела изборни поступак, у коме је извршила оцену стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата са списка кандидата, на основу увида у податке из пријаве и 
поднете документације и усменог разговора са кандидатом, те је сачинила записник о спроведеном изборном 
поступку. У изборном поступку Комисија је на седници одржаној 5. септембра 2017. године  на основу 
оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према 
прописаним мерилима утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са списка кандидата. На истој седници 
Комисија је саставила Ранг листу кандидата, на коју је уврстила кандиата који и испуњава услове из јавног 
конкурса и прописана мерила за именовање директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ 
Кањижа, и то: Ервин Палфи, дипломирани инжењер пољопривреде, са просечном оценом 2,26.  
 На основу достављеног Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног 
предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа од 5. септембра 2017. године и Ранг листе кандидата за 
избор директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа од 5. септембра 2017. године, 
Административно-мандатна комисија утврдила  је предлог решења о именовању кандидата са Ранг листе, 
Ервина Палфија, дипломираног инжeњера пољоприведе из Кањиже, за директора Јавног предузећа за 
комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа, на период од четири године. 
 Одредбама члана 42. Закона о јавним предузећима прописано је да се акт о именовању директора јавног 
предузећа  објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници органа надлежног за 
именовање директора, а у ставу 2. истог члана прописано је да се акт о именовању директора јавног предузећа 
чији је оснивач јединица локалне самоуправе, са образложењем, објављује и у гласилу јединице локалне 
самоуправе.  
 Решење о именовању директора јавног предузећа је коначно, сагласно одредби члана 41. став 4. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16).  
 Сагласно одредбама члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима Скупштина општине Кањижа 
донела је решење као у диспозитиву.  
  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-294/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и члана 47. тачка 10. 
Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 - пречишћен текст) Скупштина 
општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора привредног друштва 
POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ 

 
I 

 ВЕСНА МАРКОТИЋ, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
вршиоца дужности директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, 
HORGOŠ.  

 
II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и 
оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ 
прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем. 
 Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 25. маја 2017. године донела је Одлуку о  изменама 
и допунама oснивачког акта Друштва са ограниченом одговорношћу „ПОТИСКИ ВОДОВОДИ“ д.о.о. Хоргош  
бр. 02-157/2017-I/Б, којом је утврђено да ће до избора директора Друштва, дужност вршиоца дужности 
директора привредног друштва обављати Весна Маркотић, дипломирани грађевински инжењер из Суботице.  
Скупштина општине Кањижа је на седници одржаној 28. јуна 2017. године донела Одлуку о  спровођењу јавног 
конкурса за избор директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, 
HORGOŠ и утврдила текст јавног конкурса. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа у општини Кањижа спровела је изборни поступак сагласно одредбама закона, подзаконских аката и 
оснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ и 
доставила Општинском већу општине Кањижа записник о спроведеном изборном поступку и ранг листу 
кандидата који су испунили мерила за избор директора јавног предузећа.  
 Одредбама члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – 
пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине именује и разрешава надзорни одбор јавног предузећа, 
односно друштва капитала  чији је оснивач општина, доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора јавног предузећа, односно друштва капитала  чији је оснивач општина, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа односно друштва капитала чији је оснивач општина и даје сагласност на 
статут јавног предузећа, у складу са законом 
 Сагласно наведеном, Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о разрешењу 
Весне Маркотић из Суботице, дужности вршиоца дужности директора привредног друштва POTISKI 
VODOVODI–TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ, Административно-мандатна комисија дала је 
позитивно мишљење о предлогу овог решења, а  Скупштина општине Кањижа је донела је решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-296/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. 
закон и 101/16 – др. закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и 
члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа (,,Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) 
Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, 
HORGOŠ 

 
I 

 ВЕСНА МАРКОТИЋ, дипломирани грађевински инжењер из Суботице, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора 
привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ, на период од четири 
године.  

II 
Именовани директор је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања овог решења у 

„Службеном гласнику Републике Србије“.  
III 

Ово решење је коначно.  
 

IV 
Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу 

општине Kањижа“ и на интернет страници општине Кањижа.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 
- др. закон и 101/16 – др. закон) прописано је да скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и 
даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. Одредбама члана 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од 
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Одредбама члана 80. став 7. Закона о јавним 
предузећима прописано је да јавни конкурс за именовање директора јавних предузећа и друштва капитала чији 
је једини власник јединица локалне самоуправе, а у којима директор није изабран по јавном конкурсу у складу 
са одредбама Закона о јавним предузећима из 2012. године мора да се распише у складу са одредбама важећег 
Закона о јавним предузећима. Одредбама члана 47. тачка 10. Статута општине Кањижа (,,Службени лист 
општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине именује и разрешава 
надзорни одбор јавног предузећа, односно друштва капитала  чији је оснивач општина, доноси одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа, односно друштва капитала  чији је 
оснивач општина, именује и разрешава директоре јавних предузећа односно друштва капитала чији је оснивач 
општина, даје сагласност на статут јавног предузећа, у складу са законом. Одредбама члана 39. акта о изменама 
и допунама oснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, 
HORGOŠ утврђено је да Скупштина Друштва именује директора на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса.  
 Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 28. јуна 2017. године донела је Одлуку о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI 
VIZMUVEK DOO, HORGOŠ („Сл. лист општине Кањижа“ бр. 7/2017) и утврдила текст јавног конкурса. Јавни 
конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 69/2017 од 14. јула 2017. године и био је био отворен 30 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Јавним конкурсом су сагласно 
одредбама члана 41. акта о изменама и допунама oснивачког акта привредног друштва POTISKI VODOVODI – 
TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ утврђени услови које кандидат за директора мора да испуњава, и 
то:  
 1) да је пунолетан и пословно способан; 
 2) да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама; 
 3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из 
тачке 2); 
 4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Друштва; 
 5) да познаје област корпоративног управљања; 
 6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
 7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 
органу политичке странке; 
 8) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; 
 9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:  
обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, 
обавезно лечење наркомана,обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа у општини Кањижа (у даљем 
тексту: Комисија) је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је благовремено поднета једна 
пријава. На основу прегледа пријава и доказа поднетих уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 
28. августа 2017. године, у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16), саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање 
директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ, на 
коме је један кандидат, и то: Весна Маркотић, дипломирани грађевински инжењер из Суботице.  

Комисија је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016) спровела изборни поступак, у коме је извршила оцену стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата са списка кандидата, на основу увида у податке из пријаве и 
поднете документације и усменог разговора са кандидатом, те је сачинила записник о спроведеном изборном 
поступку. У изборном поступку Комисија је на седници одржаној 5. септембра 2017. године  на основу 
оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према 
прописаним мерилима утврдила и бројчано исказала резултат кандидата са списка кандидата. На истој седници 
Комисија је саставила Ранг листу кандидата, на коју је уврстила кандиата који и испуњава услове из јавног 
конкурса и прописана мерила за именовање директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA 
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MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ, и то: Весна Маркотић, дипломирани грађевински инжењер, са просечном 
оценом 2,60.  
 На основу достављеног Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора привредног 
друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ од 5. септембра 2017. године и 
Ранг листе кандидата за избор директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI 
VIZMUVEK DOO, HORGOŠ од 5. септембра 2017. године, Административно-мандатна комисија утврдила  је 
предлог решења о именовању кандидата са Ранг листе, Весне Маркотић, дипломираног грађевинског инжењера 
из Суботице, за директора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, 
HORGOŠ, на период од четири године. 
 Одредбама члана 42. Закона о јавним предузећима прописано је да се акт о именовању директора јавног 
предузећа објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници органа надлежног за 
именовање директора, а у ставу 2. истог члана прописано је да се акт о именовању директора јавног предузећа 
чији је оснивач јединица локалне самоуправе, са образложењем, објављује и у гласилу јединице локалне 
самоуправе.  
 Решење о именовању директора јавног предузећа је коначно, сагласно одредби члана 41. став 4. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16).  
 Сагласно одредбама члана 41. став 3. Закона о јавним предузећима Скупштина општине Кањижа 
донела је решење као у диспозитиву.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа          Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-297/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 

 
На основу члана 39. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 
47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) и члана 
20. Статута Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа, Скупштина општине Кањижа, на седници 
одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа 
 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ КАРОЉ ШАРЊАИ дипломирани економиста из Кањиже, дужности директора 
Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа, због истека временског периода на који је именован.  

 
II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 39. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр) 
и члана 20. Статута Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа утврђено је да дужност директора престаје 
истеком мандата и разрешењем.   
 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-277/2013-I/Б од 01.10.2013. године Карољ Шарњаи, дипл. 
економиста из Кањиже, именован је за директора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа, на период 
од четири године.  
  Одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – 
пречишћен текст)  утврђена је надлежност скупштине општине да именује и разрешава директоре установа чији 
је оснивач.  
 Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о разрешењу Кароља Шарњаија из 
Кањиже дужности директора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа, због истека временског периода 
на који је именован.  
 Сагласно наведеном, Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о разрешењу 
Кароља Шарњаија из Кањиже дужности директора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа због 
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истека временског периода на који је именован, Административно-мандатна комисија дала је позитивно 
мишљење о предлогу овог решења, а Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву.  
 
  
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина        Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа               Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа       
Број: 02-322/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 34. став 2. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), 
члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен 
текст), члана 16. став 2. Статута Образовно–културне установе „Cnesa“ Кањижа и претходне сагласности 
Националног савета мађарске националне мањине бр. V/Z/258/2017 од 14.09.2017. године, Скупштина општине 
Кањижа на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  именовању директора Образовно–културне установе „Cnesa“ Кањижа 
 
I 

 ЕРИКА НАДРЉАНСКИ ТОРНАИ професор мађарског језика и књижевности из Кањиже, 
ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Образовно–културне установе „Cnesa“ Кањижа, на временски период од четири 
године.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-277/2013-I/Б од 1. октобра 2013. године Карољ Шарњаи, 
дипломирани економиста из Кањиже, именован је за директора Образовно-културне установе „CNESA“ 
Кањижа, на период од четири године. 
 Управни одбор установе спровео је поступак за избор директора, расписао јавни конкурс, размотрио 
пристигле пријаве и сагласно одредбама закона и Статута Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа 
доставио листу кандидата која  садржи мишљење управног одбора о стручним и организационим 
способностима кандидата предложеног за директора Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа, као и 
записник о обављеном разговору са кандидатом. 
  Одредбама члана 35. став 14. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 
30/16 – испр.) прописано је да се у случају преношења оснивачких права на национални савет националне 
мањине у складу са чланом 24. став 3. закона, актом о преношењу оснивачких права утврђује начин учешћа 
националног савета у поступку именовања директора. Уговором о делимичном преносу оснивачких права над 
Образовно-културне установе „CNESA“ Кањижа који је закључен 2011. године између Националног савета 
мађарске националне мањине и општине Кањижа, утврђено је да Национални савет мађарске националне 
мањине учествује у поступку давања сагласности на избор директора установе, на начин да пре доношења 
одлуке општинско веће треба да обезбеди претходну сагласност Националног савета. Сагласно наведеном, 
Национални савет мађарске националне мањине је доставио претходну сагласност на именовање Ерике 
Надрљански Торнаи професора мађарског језика и књижевности из Кањиже за директора Образовно-културне 
установе „CNESA“ Кањижа бр. V/Z/258/2017 од 14.09.2017. године.  
 У складу са наведеним Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о именовању 
Ерике Надрљански Торнаи професора мађарског језика и књижевности из Кањиже за директора Образовно-
културне установе „CNESA“ Кањижа, Административно-мандатна комисија дала је позитивно мишљење о 
предлогу решења, а Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина        Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа            Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа       
Број: 02-323/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11), члана 32. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 
101/16 - др. закон) и члана 47.  тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 
– пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Кањижа 

 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ КРИСТИНА ТЕЛЕК дипломирана психолошкиња из Кањиже, дужности вршиоца 
дужности директора Центра за социјални рад Кањижа, због истека временског периода на који је именована.  

 
II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Решењем бр. 02-125/2017-I/Б од 13. априла 2017. године, Скупштина општине Кањижа именовала је 
Кристину Телек, дипломирана психолошкињу из Кањиже за вршиоца дужности директора Центра за социјални 
рад Кањижа, на период од шест месеци.  
 Одредбама члана 125. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11) 
прописано је да се за вршиоца дужности директора центра за социјални рад може именовати лице које 
испуњава услове прописане законом и за чије именовање је прибављена сагласност надлежног органа 
аутономне покрајине, те да вршилац дужности директора центра за социјални рад може обављати ту дужност 
најдуже једну годину. 

Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и одредбама члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа 
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст) прописано је да скупштина општине, у складу 
са законом, именује и разрешава директоре установа чији је оснивач.  
 Сагласно наведеном, Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о разрешењу 
Кристине Телек, дипломиране психолошкиње из Кањиже, дужности вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Кањижа због истека временског периода на који је именована, Административно-мандатна 
комисија дала је позитивно мишљење о предлогу овог решења, а Скупштина општине Кањижа донела је 
решење као у диспозитиву.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                       Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                               Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа       
Број: 02-298/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11), члана 32. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 
101/16 - др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – 
пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, доноси 
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању директора Центра за социјални рад Кањижа 

 
I 

 КРИСТИНА ТЕЛЕК, дипломирана психолошкиња из Кањиже, именује се за директора Центра за 
социјални рад Кањижа, на период од четири године.  
 

II 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Одредбама члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11) 
прописано је да за директора центра за социјални рад може бити именован држављанин Републике Србије, који 
је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник и има најмање пет година радног искуства у струци, да директора центра за социјални рад именује 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, по расписаном јавном конкурсу и прибављеном мишљењу 
управног одбора центра за социјални рад и да на именовање директора центра за социјални рад чије је седиште 
на територији аутономне покрајине сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине.  
 Одредбама члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и члана 47. тачка 9. Статута општине Кањижа („Службени лист 
општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст)  прописано је да скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава директоре установа чији је оснивач.  
 Сагласно одредбама члана 25. Статута Центра за социјални рад Кањижа Управни одбор установе 
расписао је и спровео конкурс за избор директора установе, размотрио приспеле пријаве, сачинио листу 
кандидата који испуњавају прописане услове и доставио је заједно са својим мишљењем Скупштини општине 
Кањижа. Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о именовању Кристине Телек, 
дипломиране психолошкиње из Кањиже за директора Центра за социјални рад Кањижа, на период од четири 
године. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова решењем бр. 
022-672/2017 од 18.09.2017. године дао је сагласност на именовање Кристине Телек, дипломиране 
психолошкиње из Кањиже за директора Центра за социјални рад Кањижа. 
 Административно-мандатна комисија дала је позитивно мишљење о предлогу овог решења, а  
Скупштина општине Кањижа је донела решење као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                       Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                 Милош Кравић 
Скупштина општине Кањижа       
Број: 02-299/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 

 
 
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016 - одлука УС) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрешењу члана Школског одбора Основне музичке школе Кањижа 

 
 
I 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора Основне музичке школе Кањижа, пре истека 
мандата, Хајналка Липтак  из Кањиже, ул. Сомборска бб, представник родитеља, на лични захтев. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-440/2016-I/Б од 3. новембра 2016. године Хајналка 
Липтак  из Кањиже именована је за члана Основне музичке школе Кањижа, као представник родитеља.  

Хајналка Липтак  из Кањиже, поднела је  оставку на функцију члана школског одбора због тога што 
њено дете није више редован ученик наведене школе, а Основна музичка школа Кањижа, као овлашћени 
предлагач доставила је предлог за њено разрешење сагласно одредбама члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), (у даљем тексту: Закон). 

Одредбама члана 55. став 3. тачка 4. Закона прописано је да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити пре истека мандата поједине чланове укључујући и председника или орган управљања установе на 
лични захтев и у случају ако овлашћени предлагач покрене иницијатву за разрешење члана органа управљања, 
због престанка основа по којем је именован у орган управљања. 

Одредбама члана 54. став 2. Закона прописано је да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. 

На основу наведеног донето је  решење као у диспозитиву.   
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                       Председник Скупштине општине 
Општина Кањижа                                                                        Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-324/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године 
Кањижа   
 
 
На основу члана 54. став 2., 3. и 10. и члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 
и 62/2016 - одлука УС) Скупштина oпштине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела 
је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању члана Школског одбора Основне музичке школе Кањижа 

 
I 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне музичке школе Кањижа, Нора Балинт из Кањиже, 
ул. Војвођанска бр. 23/8, представник родитеља. 

 
II 

Изборни период новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата чланова Школског 
одбора Основне музичке школе Кањижа именованог Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-440/2016-I/Б 
од 3. новембра 2016. године. 

III 
Ово решењe објавити у  „Службеном листу општине Кањижа“.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одредбама члана 53. Закона o основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење,  68/2015 и 62/2016 - одлука 
УС), (у даљем тексту: Закон) је прописано да је орган управљања у школи управни одбор, а одредбама члана 54. 
истог Закона да орган управљања има девет чланова, да чланове именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа 
управљања, односно да орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 

Одредбама члана 55. Закона је прописано да мандат органа управљања траје четири године, а да 
изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања. 

Скупштина општине Кањижа је донела решење о разрешењу Хајналка Липтак, члана Школског одбора 
Основне музичке школе Кањижа, пре истека мандата, на лични захтев, а на предлог овлашћеног предлагача. 
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Сагласно одредбама члана 54. став 10. Закона Основна музичка школа Кањижа, као овлашћени 
предлагач, доставила је предлог Савета родитеља за именовање Норе Балинт из Кањиже, као представника 
родитеља за члана Школског одбора Основне музичке школе Кањижа.  

Одредбама члана 54. Закона прописано је да чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе. 

На основу наведеног донето је  решење као у диспозитиву.   
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега није 

допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од 
дана достављања решења.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа                                                                             Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-325/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године  
Кањижа 
 

 
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 - 
исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 
145/14) и члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/2017 – пречишћен 
текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Комисије за планове општине Кањижа 
 

I 
 РАЗРЕШАВА СЕ Чила Гуљаш, дипломирани инжењер грађевинарства, дужности члана Комисије за 
планове општине Кањижа, пре истека периода на који је именована, на лични захтев.  
 

II 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Бети Калмар, дипломирани инжењер грађевинарства из Суботице, ул. Ернеста Куна бр. 
9, лиценца бр. 314 C460 05 и 203 1213 10, за члана Комисије за планове општине Кањижа.  

 
III 

 Мандат новоименованог члана Комисије за планове општине Кањижа траје до истека мандата Комисије 
за планове образоване решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-133/2015-I/Б од 21. јула 2015. године.  
 

IV 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине  
Општина Кањижа         Милош Кравић с. р. 
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-326/2017-I/Б 
Дана: 28.09.2017. године   
Кањижа 
 

 
На основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 95/2016) и 
члана 59. став 2. Пословника о раду Општинског већа општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, 
бр. 2/2010 и 12/2017) Општинско веће општине Кањижа, на 47. седници, донело је   
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе општине Кањижа 
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I 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе општине Кањижа (у даљем 
тексту: Конкурсна комисија), у саставу:  

 1. Атила Каса, дипл. правник, начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности  
 2. Пирошка Вадас Каваи, дипл. економиста, саветник у Одсеку за привреду и развој  
 3. Марија Ковач, правни техничар, послови управљања људским ресурсима.  

Чланови Комисије бирају већином гласова председника Конкурсне комисије.  
 

II 
Kонкурсна комисија одлуке доноси већином гласова.  
Kонкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне комисије.  
Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током спровођења поступка.  

 
III 

Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор Општинске управе општине Кањижа.  
 Задатак Конкурсне комисије је да:  
 - утврди мерила и критеријуме за избор начелника Општинске управе општине Кањижа  
 - утврди које ће се стручне оспособљености, знања и вештине проверавати у изборном поступку и 

начин њихове провере  
 - по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете 

доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак, који потписују сви чланови 
комисије  

 - да спроведе изборни поступак само међу оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за 
избор начелника Општинске управе општине Кањижа  

 - по окончаном изборном поступку састави листу од највише три кандидата који су са најбољим 
резултатом испунили мерила прописана за избор и исту достави Општинском већу општине Кањижа са 
записником о предузетим радњама у току изборног поступка који садржи све податке о резултатима које су 
кандидати постигли у изборном поступку  

 - уколико Конкурсна комисија утврди да ниједан кандидат није испунио мерила прописана за избор, 
Општинском већу општине Кањижа не може бити предложен кандидат за постављење начелника Општинском 
већу општине Кањижа. 
 

IV 
Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије обавља Одељење за 

општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Кањижа.  
 

V 
Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Општинског већа 
Општина Кањижа                Роберт Фејстамер с. р. 
Општинско веће 
Број: 02- 291/2017-I/Ц 
Дана: 14.09.2017. године 
Кањижа 

 
 
На основу члана 8. Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној 
својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2015), члана 74. Статута Општине Кањижа 
(„Службени лист општине Кањижа“ бр. 8/2017 – пречишћен текст) и члана 3. Одлуке о Општинском већу 
општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 8/2014, 4/2016, 15/2016 и 9/2017) 
Општинско веће општине Кањижа на 47. седници, донело је   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Комисије за грађевинско земљиште  
у јавној својини општине Кањижа 

 
 

1. 
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 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине 
Кањижа Тибор Домонкош, шеф Одсека за финансије буџет и локалну пореску администрацију у Општинској 
управи општине Кањижа. 
 

2.  
 За члана Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа ИМЕНУЈЕ СЕ 
Корнелиа Фејстамер, шеф Одсека за привреду и развој у Општинској управи општине Кањижа. 

 
3.  

 Мандат новоименованог члана  Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа 
траје до истека мандата Комисије именоване решењем бр. 02-11/2016-I/Ц које је донело Општинско веће 
општине Кањижа дана 15. јануара 2016. године. 
 

4. 
Ово решење 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: 02-290/2017-I/Ц 
Дана: 14.09.2017. године  
Кањижа 
 
 
На основу члана члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 
81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 
и 145/14), члана 41. Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној 
својини општине Кањижа („Сл. лист Општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 25/2016) и предлога Комисије за 
грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа, Општинско веће општине Кањижа на 47. седници, 
донело је 
 

П Р О Г Р А М 
отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа за 2017. годину 

 
I 

 Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа за 2017.годину (у даљем 
тексту: Програм) садржи текстуални део и прилог локација са ознакама локација и бројевима катастарских 
парцела, за које се на основу планске документације и условима садржаним у закону, пратећим подзаконским 
актима и о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине 
Кањижа („Сл. лист Општине Кањижа“, бр. 19/2015 и 25/2016) може вршити отуђење из јавне својине општине 
Кањижа.  

 
II 

 Грађевинско земљиште се може отуђити из јавне својине на локацијама утврђеним овим Програмом и 
то:  
 
1) Локација: Кереш 3 Кањижа 
 
У овом делу насеља Кањиже уназад низ година врши се насипање терена ради формирања грађевинских 
парцела. 
Предложене парцеле налазе се делом на крају улице Фехер Ференца, делом у продужетку улице Хајдук Станка. 
(“Блок 8” и “Блок 7”). 
У овом делу улице Фехер Ференца постоји само земљани пут, изграђен је НН електрични вод, водовод, фекална 
и атмосферска канализација. 
У дотичном делу улице Хајдук Станка постоји земљани пут и изграђен је водовод и атмосферска канализација. 
Могућност прикључења на НН електричну мрежу је у улици Републиканска. 
 
2) Локација: катастарска парцела броја 2915 к.о. Кањижа у улици Нушићева у Кањижи 
 
Наведена парцела се налази између улице Нушићева и улице Михајла Пупина у Кањижи. 
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У улици Нушићева постоји сва потребна комунална инфраструктура. 
 
 

СПИСАК ПАРЦЕЛА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА СА 
ПРИКАЗОМ ТОП. БРОЈА И ПОВРШИНА ПАРЦЕЛА 

 
Ред. 
број 

 

Катастарска 
општина 

 

Број 
катастарске 

парцеле 

Површина 
парцеле 

(м2) 

Локација парцеле 

1.  Кањижа 1811/36 626 улица Фехер Ференца 

2.  Кањижа 1811/37 597 улица Фехер Ференца 

3.  Кањижа 1811/46 4225 улица Фехер Ференца 

4.  Кањижа 1811/47 1273 на углу улица Хајдук 
Станка 
и Светозара Милетића 
 

5.  Кањижа 1811/39 5842 улица Хајдук Станка 
 

6.  Кањижа Новоформирана 
парце од делова 
парцела: 1820/1, 
5139/1 и 5141/1 

4749 између улице фехер 
Ференца 
и будуће улице Мале 
Пруге 

7.  Кањижа 2915 3518 између улица 
Нушићева и 
Михајла Пупина 

 
 
Подаци о локацији за катастарске парцеле бр.: 2915, 1820/1, 1811/36, 1811/37, 1811/39, 1811/46, 1811/47 к.о. 
Кањижа к.п. 2915 к.о. Кањижа 
 
Плански основ: План детаљне регулације „Хатерем“ у Кањижи („Сл.лист општине Кањижа“, бр. 11/2011 и 
12/2011) 
• Намена парцеле је планирано становање: 
У зони становања се могу градити: стамбени објекат, помоћни објекат и други објекти у домену занатстко-
услужних и пословних делатности. На парцели није дозвољена изградња стаје за животиње и других сличних 
објеката који загађују средину. 
• Индекс заузетости: 40%, а са платоима и стазама макс. 60% 
• Спратност: за главни објекат (П+1+Пк)- приземље са једним спратом и поткровљем висине до 12 м; Помоћни 
обекат ( П)- приземље висине до 4.8м 
• Зелене површине треба да заузимају мин.40% парцеле 
• Услови за формирање грађевинске парцеле: мин. површина парцеле за слободностојећи објекат је 300 м2, за 
двојни 250 м2, за објекте у низу 200 м2. 
Ширина уличног фронта парцеле је 12 м за слободностојећи објекат, 9 м за двоји објекат, 6 м за објекте у низу. 
• Приступ парцели: са улице Нушићева и ул. Михајла Пупина 
• Планираноје проширење улице Михајла Пупина тј. планом су дати аналитички елементи за образовање 
регулационих линија и површине јавне намене ( тачка 7. са координатама X: 427817.6594 и Y: 101985.3727 и 
тачка 8. са координатама X: 427829.0181 и Y: 101974.0859). Предметна улица ће бити сабирна саобраћајница 
ширине 16м која служи за повезивање подручја „Хатерем“ са саобраћајницама вишег реда (Новокнежевачки 
пут). 
• Комунална опремљеност: У улици Нушићева - фекална канализација, електроенергетска инфраструктура, 
гасовод делимично асфалтни коловоз, водовод, телефон. 
У улици Михајла Пупина: Електоенергетска инфр., фекална канализација, 
 
к.п. 1820/1, 1811/36, 1811/37 к.о. Кањижа 
• Плански основ: План генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2013); 
 
- к.п. 1820/1: 
• Намена : Планирана радна зона. 
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У радној зони је дозвољена изградња пословних, производних и складишних објеката, силоса, као и зградња у 
комбинацијама. Уз главне објекте на грађевинској чуварске кућице, гараже, оставе, типске транформаторске 
станице, објекти за смеђтај телекомуникационе и РТВ опреме, септичке јаме ограде и сл. 
Пословне делатности које се могу дозволити су све производне, пословне и радне активности мањег или већег 
обима. То су делатности везане за пољопривреду, производњу грађевинског материјала, прераду и обраду 
пластичних маса, метала, дрвета, за електронску, текстилну и сл. производњу, делатности из области трговине 
на велико и мало, складишта, логистички центри и др. 
• Индекс заузетости: макс. 70% са платоима и саобраћајницама Зелене површине: мин. 30% 
• Спратност: Пословни објекат до (П+1+Пк)- приземље са једним спратом и поткровљем . У изузетним 
случајевима се дозољава и већа спратност када пословни објекти представљају просторне репере и када то 
захтевају услови рада; 
Производни ( П)- приземље висине до 9 м; Помоћни (П) -приземље висине до 4 м. 
• Услови за формирање грађевинске парцеле: мин. површина је 1000м2, за зону чисте индустрије, а ширина 
уличног фронта мин.20 м. Максимална величина парцеле у зони радних садржаја није ограничена. 
• За планирану радну зону је обавезна израда Урбанистичког пројекта. 
• Приступ парцели: За приступ парцели Планом су дати аналитички елементи за образовање регулационих 
линија улица тј. површина јавне намене (граф. прилог 4.4) 
Списак новоодређених међних тачака: 
 

 X Y 
11 7426065.73 5102757.59 
12 7426287.73 5102857.75 
41 7426055.64 5102736.60 
40 7426058.34 5102738.54 
39 7426057.44 5102740.71 
38 7426277.00 5102839.84 
37 7426318.10 5102748.86 
43 7426088.94 5102644.64 
42 7426087.24 5102649.67 

 
• На основу датих координата међних тачака применом Закона о планирању и изградњи је могуће извршити 
препарцелацију парцела намењених за јавну површину. 
 
к.п. 1811/36, 1811/37: 
• Намена : Постојећа стамбена зона 
У овој зони се могу градити: стамбени објекат, стамбено-пословни, пословно стамбени и пословни објекат. На 
грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћног објекта - гараже, летње кухиње, надрстешнице. У зони 
породичног становања се може градити само пословни објекат уз израду урбанистичког пројекта. 
• Индекс заузетости: макс. 40%, зелене површине мин.30% 
• Спратност: стамбени објекат (П+1+Пк) -приземље са једним спратом и поткровљем, Помоћни објекат (П) -
приземље, Пословни објекат ( П+1) –приземље са једним спратом 
• Услови за формирање грађевинске парцеле: За слободностојећи објекат мин. површина парцеле је 400м2, а 
ширина уличног фронта мин. 12м; за двојни објекат површина парцеле 2*250м2,а ширина уличног фронта 
2*8м; за објекат у прекинутом низу мин. површина парцеле је 200м2, а ширина уличног фронта 12м  
• Приступ парцелама: са улице Фехер Ференц 
• Комунална опремљеност: фекална канализација, водовод, електроенергетски вод, телефон. 
 
к.п. 1811/46, 1811/47, 1811/39 к.о. Кањижа 
• Плански основ: План детаљне регулациједела блока 8 у Кањижи („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2006); 
 
к.п.1811/46: 
• Намена: Планирана стамбена зона 
У овој зони се могу градити: стамбени објекат, стамбено-пословни, пословно стамбени и пословни објекат. На 
грађевинској парцели дозвољена је изградња помоћног објекта - гараже, летње кухиње, надрстешнице. 
Економски објекти се могу градити ако постоје просторне могућности тј. задовољен услов прописане површине 
парцеле. Пословање се може вршити ако су задовољени просторни услови и заштита животне средине. 
Пословање може бити у домену: мала привреда, занатсто, угоститељство, услужно-трговинске делатност. 
• Индекс заузетости: макс. 40% изузетно у зони обнове и реконструкције 50%, зелене површине мин.30% 
• Спратност: стамбени објекат (П+1+Пк) - приземље са једним спратом и поткровљем, Помоћни објекат (П) - 
приземље, 
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• Услови за формирање грађевинске парцеле: За слободностојећи објекат мин. површина парцеле је 300 м2, а за 
пољопривредно домаћинство мин. површина парцеле је 720м 2 са 
ширином уличног фронта мин. 14 м, за двојни објекат и објекат у прекинутом низу 
површина парцеле 250 м2, а ширина уличног фронта мин. 9.5 м, за двојни објекат 
мин. површина парцеле је 210 м2, а ширина уличног фронта 8 м за приземне 
објекте, односно 6 м за спратне. 
• Приступ парцели: са улице Фехер Ференц 
• Комунална опремљеност: фекална канализација, водовод, електроенергетски вод, 
 
к.п.1811/39, 1811/47: 
• Намена: Планирана радна зона 
Објекти у радној зони могу бити пословни, производни (занатски и привредни), складишни, услужни и други 
објекти – који својим режимом рада не ремете услове заштите средине. У оквиру пословног комплекса 
дозвољена је изградња једне стамбене јединице. Објекти могу бити слободностојећи или у низу. 
Новопланирани радни комплекси ће се дефинисати даљом урбанистичком разрадом - урбанистичким пројектом 
. Изградња нових радних комплекса ће се заснивати на овим правилима грађења односно на правилима из 
урбанистичког пројекта . 
• Индекс заузетости: макс. 70% са платоима и саобраћајницама 
• Спратност: главни објекат (П+1+Пк) - приземље са једним спратом и поткровљем. Пратећи и други објекти у 
унутрашњости парцеле (П+ПК)- приземље са полуетажом 
• Услови за формирање грађевинске парцеле: Минимална површина парцеле је 600 м2, мин ширина уличног 
фронта је 20 м. 
• Приступ парцелама: са улице Хајдук Станка 
• комунална опремљеност: фекална канализација, водовод, атмосферска канализација. 

 
III 

 Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина         Председник Општинског већа 
Општина Кањижа          Роберт Фејстамер с. р. 
Општинско веће  
Број: 02-286/2017-I/Ц 
Дана: 14.09.2017. године 
Кањижа  
 
 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за 
опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
88/2016), као и члана 21. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине 
Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 25/16) Општинске веће општине Кањижа на 41. седници 
одржаној 13. јула 2017. године усвојило је  
 

П Р А В И Л Н И К 
изменама и допунама правилника о организацији  и  систематизацији 

радних места у општинској управи општине Кањижа 
 

Члан 1. 
У члану 4. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општне 

Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 24/2016) табела „Службеници-извршиоци“ мења се и гласи:  
 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 7 6 
Саветник 17 13 
Млађи саветник 1 1 
Сарадник 5 5 
Млађи сарадник - - 
Виши референт 23 22 
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Референт 1 1 
Млађи референт - - 
Укупно: 54  радних места 48  службеника 
 
 

Члан 2. 
У члану 5. број: „72“ замењује се бројем „73“. 
У алинеји другој број: „53“ замењује се бројем: „54“. 

 
Члан 3. 

У члану 21. после тачке 9. додаје се нова тачка 9а која гласи: 
 
9а Послови у области пољопривреде и руралног развоја 
Звање: млађи саветник број службеника: 1 
 
Опис посла: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села  и израђује потребне 
извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у припреми нацрта 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града и учествује у 
реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у 
области руралног и пољопривредног развоја града; утврђује накнаду сходно закону и учествује у поступку 
комасације пољопривредног земљишта; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода,  
Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката којим се одлучује о 
начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује 
у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих размера; сарађује са министарством 
надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, 
пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама и стара се о 
благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област. 
Услови: стечено високо образовање из научне области пољопривредних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, без радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).“ 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 4. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Кањижа“.  

                                                                                           
                                                                                                              
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Општинског већа 
Oпштина Кањижа        Роберт Фејстамер с. р. 
Општинско веће 
Број: 110-2/2017-Ц 
Датум: 13.07.2017. године 
Кањижа 
 
 
Na osnovu člana 36. stav 3. i stav 4. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 15/16), člana 200. stav 1. 
tačka 7) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 18. Ugovora o 
osnivanju „Regionalna deponija“ d.o.o. Subotica, kao i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora 
,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica broj VIII/2017-20 od 15.09.2017.godine donete na sednici Skupštine 
,,Regionalna deponija,, DOO Subotica, Konkursna komisija objavljuje 
 

O G L A S 
o javnom konkursu za izbor direktora ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica 

 
Podaci o društvu:  
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,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1, matični br. 20354194, pib: 105425742, pretežna 
delatnost: 3811 sakupljanje otpada koji nije opasan. 
 
Podaci o radnom mestu: 
 
Direktor ,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica: 

 
1/ predstavlja i zastupa društvo,  
2/ organizuje i rukovodi procesom rada, 
3/ vodi poslovanje društva. 
4/ odgovoran je za zakonitost rada društva, 
5/ predlaže skupštini društva dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo 
sprovođenje, 
6/ predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje, 
7/ predlaže finansijske izveštaje, 
8/ izvršava odluke skupštine društva, 
9/ odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga društva, 
10/ odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva, 
11/ obezbeđuje vođenje evidencije o svim donetim odlukama skupštine, 
12/ o svom radu izveštava Skupštinu, 
13/ bira predstavnike društva u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik društvo, 
14/ donosi akt o sistematizaciji 
15/ vrši druge poslove određene zakonom i ugovorom o osnivanju 

 
Uslovi za imenovanje direktora su: 
 

- da je punoletno i poslovno sposobno, 
- da ima stečeno visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, 

odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim 
studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim 
strukovnim studijama, 

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz prethodne 
alineje 

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima društva, 
- da poznaje oblast korporativnog upravljanja, 
- da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova, 
- da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu 

političke stranke, 
- da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, 
- da mu nije izrečena mera bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to: 1/ obavezno 

psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, 2/ obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, 3/ 
obavezno lečenje narkomana, 4/ obavezno lečenje alkoholičara, 5/ zabrana vršenja poziva, delatnosti i 
dužnosti, 

- da podnese program rada društva na mandatni period od naredne četiri godine 
 
Mesto rada: Subotica, Trg Lazara Nešića br. 1. 
 
Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u dokaze priložene uz prijavu i 
usmenim razgovorom sa kandidatima, u skladu sa zakonskim regulativama. 
 
Rok za podnošenje prijava: 
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u ,,Službenom glasniku Republike Srbije,,. 
 
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je: Janoš Sekereš, tel. 024-673-815. 
 
Prijava na javni konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se Konkursnoj komisiji za sprovođenje konkursa za 
izbor direktora, preporučenom pošiljkom putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu: 
 

,,Regionalna deponija,, d.o.o. Subotica 
Konkursnoj komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora 
Sa naznakom: prijava na javni konkurs za imenovanje direktora 



Број:  13.                 28.09.2017.                      СТРАНА  400.  OLDAL                          2017. 09.28.             13.  szám 
 
 

- NE OTVARATI- 
24000 SUBOTICA 

Trg Lazara Nešića br. 1 
 
Dokazi koji se prilažu uz prijavu: 
 

- izvod iz matične knjige rođenih; 
- dokaz o stručnoj spremi; 
- dokaz o radnom iskustvu; 
- dokaz o poznavanju korporativnog upravljanja; 
- izjava overena od strane nadležnog organa da lice nije član organa nijedne političke stranke, odnosno akt 

nadležnog organa političke stranke da je licu određeno mirovanje funkcije u organu političke stranke; 
- dokaz da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci; 
- dokaz da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to: 

- obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; 
  - obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi; 
  - obavezno lečenje narkomana; 
  - obavezno lečenje alkoholičara; 
  - zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti. 

 
Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod nadležnog organa. 
 
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Konkursna komisija za sprovođenje 
konkursa za izbor direktora odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba. 
 
Oglas o javnom konkursu se objavljuje u: 
 
- ,,Službenom glasniku Republike Srbije,, 
- ,,Službenom listu Grada Subotice,, 
- ,,Službenom listu Opštine Senta,, 
- ,,Službenom listu Opštine Kanjiža,, 
- ,,Službenom listu Opštine Novi Kneževac,, 
- ,,Službenom listu Opštine Čoka,, 
- ,,Službenom listu Opštine Bačka Topola,, 
- ,,Službenom listu Opštine Mali Iđoš,, 
- Dnevnom listu Danas 
- na zvaničnoj internet stranici: www.deponija.rs 
- na zvaničnoj internet stranici Grada Subotice i Opština Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka, Novi 
Kneževac 
 
        Konkursna komisija 
 

http://www.deponija.rs/
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