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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - 

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

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

процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), члана 40. тачка 5. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 2/2020 – пречишћен текст), Скупштина општине 

Кањижа, након прибављеног мишљења Комисије за планове општине Кањижа, од  12.05.2020. године Скупштина 

општине Кањижа на ванредној седници одржаној дана 15. маја 2020. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЊИЖА 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Кањижа („Службени лист 

општине Кањижа“, бр. 6/13), (у даљем тексту: Измена и допуна Плана). 

 

Члан 2. 

Овом одлуком утврђује се граница обухвата Измена и допуна Плана.  

Изменамa и допунамa Плана обухваћене су следеће локације: 

Локација 1 - део катастарске парцеле: 5/1 

Локација 2 - целе катастарске парцеле: 16 и 17/1 

Локација 3 - целе катастарске парцеле: 1811/45, 1838, 1811/43, 1842, 1811/40, 1811/42, и део катастарске 

парцеле 1858 (део блока 8). 

Предметне локације налазе се у катастарској општини Кањижа. 

Укупна површина подручја обухваћеног границом обухвата Измена и допуна Плана износи око  

 2,8 hа. 

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

 

Члан 3. 

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

реда – Просторним планом општине Кањижа  („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12) и Просторним 

планом подручја посебне намене мултифункционалог еколошког коридора Тисе („Службени лист АПВ“, број 

14/15). 

 

Члан 4. 

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

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

као целине, заштите природних и створених вредности, заштите животне средине, као и усклађеног развоја са 

суседним подручјима и просторно-функционалне интегрисаности и повезивања са окружењем.  

 

Члан 5. 

Циљ Измена и допуна Плана у текстуалном делу односи се на: 

− дефинисање правила грађења за бунаре, 

− редефинисање правила уређења и грађења у оквиру радних зона, 

− редефинисање смерница за спровођење плана које се односе на израду урбанистичког пројекта, 

− редефинисање правила грађења за туристичко-спортско-рекреативне садржаје, 

− дефинисање правила уређења и грађења за бању, 

− усаглашавање назива и врсте саобраћајница у складу са законским и подзаконским актима. 

Циљ израде Измена и допуна Плана у графичком делу плана односи се на: 

− редефинисање намене дела к.п. 5/1 КО Кањижа у туристичко-угоститељске садржаје, 

− редефинисање намене дела к.п. 16 и 17/1 КО Кањижа у туристичко-спортско-рекреативне садржаје, 

− редефинисање уличних коридора у делу блока 8, 

− усаглашавање назива, врсте и хијерархије саобраћајница у графичком приказу саобраћајне 

инфраструктуре, у складу са законским и подзаконским актима. 
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Члан 6. 

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

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

усклађивање са потребама корисника простора. 

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

површине јавне намене – улични коридори и парк и површине остале намене – туристичко–угоститељски и 

спортско–рекреативни садржаји.  

 

Члан 7. 

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

овереног катастарско–топографског плана за обухват Измена и допуна Плана у размери Р=1:1000 (у векторском 

облику, *.dwg формат датотека) са ажурним стањем у катастарском операту и прибављања услова за уређење 

простора од органа, организација и предузећа који су Законом овлашћени да их утврђују. 

 

Члан 8. 

Носилац израде Измена и допуна Плана је Општина Кањижа, Одељење за грађевинске и инспекцијске 

послове, Oпштинске управе Oпштине Кањижа. 

Средства за израду Измена и допуна Плана се обезбеђују у буџету општине Кањижа. 

 

Члан 9. 

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

пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III. 

 

Члан 10. 

Измене и допуне Плана спроводе се по скраћеном поступку, који подразумева да се  поступак раног 

јавног увида не спроводи, на начин што се израђује нацрт измена и допуна планског документа и спроводи 

поступак јавног увида у трајању од 15 дана. 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у једном дневном средству информисања и 

једном локалном средству информисања и траје 15 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о 

времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни увид, о начину на који заинтересована правна и 

физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне Плана, као и друге информације које су од значаја 

за јавни увид. 

 

Члан 11. 

Саставни део ове Одлуке је Мишљење бр. 501-27/2020-2 дана 12. маја 2020. године о неприступању 

изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Кањижа на 

животну средину, које је донело Одељење за грађевинске и инспекцијске послове Oпштинске управе Oпштине 

Кањижа.  

 

Члан 12. 

Измене и допуне Плана ће бити сачињене у 4 (четири) примерка у аналогном и 4 (четири) примерка у 

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

један примерак Измена и допуна Плана у дигиталном облику чувати у својој архиви Обрађивач, а преостали 

примерци ће се чувати у Скупштини општине Кањижа и  Одељењу за грађевинске и инспекцијске послове 

Општинске управе општине Кањижа. 

 

Члан 13. 

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

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводине                                                  Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа                                                                                         Милош Кравић с.р. 

Скупштина општине Кањижа 

Брoj: 02-125/2020-I 

Дана: 15.05.2020. године                                               

Кањижа  
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На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(„Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима 

у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 – исправка, 16/2013 и 

9/2017) и члана 40. тачка 38. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 – пречишћен 

текст) Скупштина општине Кањижа, на ванредној седници одржаној 15. маја 2020. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР.  БР.  8845 К.О. ХОРГОШ  

 

 

Члан 1. 

Покреће се поступак за прибављање непокретности у јавну својину општине Кањижа путем непосредне 

погодбе и то: 

- 1/1 дела непокретности уписане у лист непокретности бр. 8845 к.о. Хоргош, парц. бр. 1383, пословни 

простор, површине 84m², стечен на основу Уговора о купопродаји непокретности закљученог дана 18.01.2008. 

године између ИНВЕСТБАНКЕ А.Д. Београд у стечају, као продавца и МЕТАЛС БАНКЕ а.д. Нови Сад, као 

купца, овереног пред I општинским судом у Београду под II Ов. Бр. 72/2008 и Уговора о купопродаји пословног 

простора закљученог дана 28.12.1989. године између МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ХОРГОШ, као продавца и ОСНОВНЕ 

ПРИВРЕДНО ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ  БЕОГРАД  - ИНВЕСТБАНКЕ УНИВЕРЗАЛНЕ ПОСЛОВНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ НОВИ САД, као купца, овереног пред Општинским судом у Кањижи под Ов. Бр. 83/90 дана 

18.01.1990. године. 

 

Члан 2. 

Пословни простор описан у претходном члану у природи је дограђен и нето корисна површина истог 

износи 143,63m², а састоји се од: улаза у локал, шалтер сале, две канцеларије, два санитарна чвора, чајне кухиње 

и два магазинска простора. 

Предметни пословни простор се налази у оквиру Зграде културе, број зграде 1, изграђене на кат. парц. 

1383 к.о. Хоргош, уписаној у лист непокретности бр. 8845 к.о. Хоргош (раније земљишно-књижни уложак бр. 38 

к.о. Хоргош) и исти није евидентиран у катастарском операту, односно није исказан као посебан део зграде. 

 

Члан 3. 

 Прибављање непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину општине Кањижа ће се вршити 

непосредном погодбом у оквиру стечајног поступка који је у току пред Привредним судом у Новом Саду под 

посл. бр. Ст. 30/2013, сагласно одредбама Закона о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 

71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018).  

 

Члан  4. 

Процењена тржишна вредност предметне некретнине износи 42.000,00 евра, а исту је утврдио дана 

14.09.2018. године Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад, којег је ангажовао власник – продавац, 

Развојна банка Војводине а.д. у стечају. 

 

Члан 5. 

Комисија за процену и утврђивање тржишне цене непокретности општине Кањижа је записником бр. 

413-19/2020-5 од дана 13.03.2020. године установила процењену вредност предметне непокретности у износу од 

2.500.000,00 динара. 

 

Члан 6. 

 Непокретност из члана 1. Ове одлуке прибавља се на начин што ће Општина Кањижа доставити продавцу 

понуду у износу од 2.500.000,00 динара и истовремено доставити доказ о уплати депозита у износу од 15% 

понуђене цене у висини од 375.000,00 динара.  
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             Након што Одбор поверилаца и Одбор директора Агенције за осигурање депозита, која заступа продавца 

и врши функцију стечајног управника, достави сагласност за продају предметне непокретности непосредном 

погодбом стичу се услови за закључење Уговора о купопродаји. 

 

Члан 7. 

      Уз понуду из члана 6. ове одлуке Општина Кањижа доставља продавцу: 

- потписану Изјаву о одрицању права на повраћај депозита, 

- потписану Изјаву да неће потраживати надокнаду трошкова или накнаду штете у случају да Агенција 

за осигурање депозита одлучи да поништи или понови поступак продаје  у било којој фази поступка или ако 

искористи право да одбије понуду за коју оцени да је неприхватљива, 

- потписану Изјаву да Општина Кањижа прихвата да се имовина купује у виђеном стању без пружања 

гаранција и да стечајни дужник и стечајни управник не одговарају за недостатке  које Општина утврди по 

извршеној продаји, 

- потписану Изјаву да је Општина Кањижа упозната и у потпуности сагласна са текстом Уговора о 

продаји, 

- потписан нацрт Уговора чиме Општина Кањижа као понуђач потврђује да је сагласна са текстом 

Уговора. 

 

Члан 8. 

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: 02-124/2020-I  

Дана: 15.05.2020. године 

Кањижа 

 

 

На основу члана 27. став 10.  Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 99. ст. 2, 5. и 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020), члана 21. 

став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари 

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

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

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

лист општине Кањижа“, бр. 19/2015, 25/2016 и 18/2017), члана 13. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању 

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

исправка, 16/13  и  9/17) и члана 47. тачка 38. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 

- пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа на ванредној седници одржаној 15. маја 2020. године, донела је 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ У ЛН БР. 

5814 КО КАЊИЖА ПАРЦ. БР. 10658 ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, 

ОБЈАВЉИВАЊЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  

 

 

Члан 1. 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК отуђења из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа 

за јавно надметање, 1/1 дела непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа, парцела бр. 10658 коју чини 

грађевинска парцела без објекта укупне површине 95 а 31 m². 

 

Члан 2. 

Према Плану  генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2013) 

катастарска парцела бр. 10658 к.о. Кањижа се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа у делу блока број 
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13 и намењена је планираном спорту и рекреацији. У овој зони могу се градити објекти за потребе развоја 

различитих облика туризма, као једног од битних носиоца развоја града. 

Kатастарска парцела бр. 10658 к.о. Кањижа, површине 9531m2 се налази у грађевинском подручју насеља 

Кањижа у делу блока број 13. Планом детаљне регулације спортско рекреативног центра у Кањижи („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 8/2004) парцела је намењена спортско рекреативним садржајима. На наведеној парцели је 

предвиђена изградња спотрске хале или сале за тренинге који ће се користити за јавне потребе. Уређење блока 

13 - спортско рекреативног центра, обухвата изградњу објеката у функцији спорта – спортске хале или сале за 

тренинге са пратећим садржајима, свлачионице, помоћног објекта уз терене за мале спортове, отворених терена 

(одбојка, кошарка, тенис, рукомет, фудбалско игралиште, атлетска стаза и друго) изградњу туристичко-

угоститељског објекта, изградњу и уређење саобраћајних и пешачких површина.  

 

Члан 3 

 На основу ове одлуке објављује се оглас за отуђење непокретности у поступку јавног надметања сагласно 

члану 19. став 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18). 

  

Члан 4. 

Тржишна вредност непокретности из тачке 1. ове одлуке која је истовремено почетна цена по којој се 

предметна непокретност отуђује износи 7.315.042,50 динара и утврђена је на основу обавештења о процени 

тржишне вредности земљишта бр. 236-464-08-00218/2019 од 9.1.2020. године Министарства финансија, Пореске 

управе, Одељења за контролу издвојених активности Кањижа. Наведеним обавештењем процењена је тржишна 

вредност дела некадашње парцеле бр, 2933 к.о. Кањижа и то део од 93 а 15m², као и тржишна вредност дела 

некадашње парцеле број 2936 к.о. Кањижа и то део од 02 а 16 m². Наиме, решењем РГЗ СКН Кањижа бр. 952-02-

1-106-2399/2019 од дана 24.02.2020. године од делова парцела бр. 2933 и 2936, обе у к.о. Кањижа формирана је 

нова парцела бр. 10658 к.о. Кањижа површине 95 а 31m². 

            Подносилац пријаве за учешће у јавном надметању мора уплатити депозит на депозитни рачун Општине 

у висини од 10% почетне цене, односно износ од 731.504,25 динара. 

 

Члан 5. 

  Поступак за отуђење непокретности из тачке 1. ове одлуке ће спровести Комисија за грађевинско 

земљиште у јавној својини општине Кањижа образована Решењем Општинског већа општине Кањижа бр. 02-

17/2020-I од 24.01.2020. године, у складу са чланом 8. став 3. и чланом 16. став 1. Одлуке о поступку, условима и 

начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине Кањижа. 

Стручне, административно–техничке и друге послове за потребе Комисије, обавља Даниел Нађ Немеди, 

мастер правник – председник Комисије за грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа. 

Задатак Комисије је да:  

− спроведе поступак јавног надметања за отуђење непокретности из тачке 1. ове Одлуке сагласно 

одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 

права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18) 

и Одлуке о поступку, условима и начину располагања грађевинским земљиштем у јавној својини 

општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 119/2015, 25/2016 и 18/2017); 

− сачини записник;  

− по окончаном поступку јавног надметања утврђује предлог одлуке да се непокретност у јавној својини 

отуђи учеснику јавног надметања који је понудио највиши износ, који доставља скупштини општине на 

даљи поступак.   

 

Члан 6. 

Одлуку о отуђењу непокретности из тачке 1. ове одлуке учеснику јавног надметања који је понудио 

највиши износ доноси Скупштина општине Кањижа након спроведеног поступка јавног надметања. 

 

Члан 7. 

Ову Одлуку 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                              

Број: 02-128/2020-I 

Дана: 15.05.2020 год. 

Кањижа    

 

 

 

На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 40. Статута општине Кањижа („Сл. лист 

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

15. маја 2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ заменик члана Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу 

Гизела Домонкош из Кањиже, представник Одборничке групе УКРОК.    

 

II  

 ИМЕНУЈЕ СЕ за заменика члана Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу, 

Изворинка Месарош из Кањиже, као представник Одборничке групе УКРОК.   

 

III 

 Мандат новоименованог заменика члана Општинске изборне комисије општине Кањижа траје до истека 

мандата Општинске изборне комисије општине Кањижа образоване решењем Скупштине општине Кањижа бр. 

02-57/2020-I од 20. фебруара 2020. године. 

 

IV 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења жалба се изјављује Управном суду у року од 24 часа од 

доношења решења. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа          Милош Кравић с. р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-98/2020-I 

Дана: 15.05.2020 год. 

Кањижа    

 

 

На основу члана 19. Одлуке о месним заједницама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 7/2019 и 3/2020) председник 

Скупштине општине Кањижа доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 
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1. У Одлуци о расписивању избора за чланове савета свих месних заједница на територији Општине 

Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 5/2020) у тачки 2. речи: „26. априла 2020. године“ замењују се 

речима: „21. јуна 2020. године“.  

 

2. Ова Одлука објављује се у „Сл. листу општине Кањижа“.  

 

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина                                    Председник Скупштине општине  

Општина Кањижа                                                                           Милош Кравић с.р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 013-60/2020-I  

Дана: 11.5.2020. године  

Кањижа 

 

 

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама  („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2019 и 3/2020), 

члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично 

тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време 

ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/2020), Изборна 

комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, на седници одржаној 11. маја 2020. године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О НАСТАВКУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, РАСПИСАНИХ 

 04. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 

 

1. Настављају се све изборне радње у спровођењу избора за чланове Савета месних заједница на 

територији општине Кањижа, расписаних 04. марта 2020. године, почев од дана доношења овог 

решења. 

2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се дана 21. јуна 2020. године. 

3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. 

овог решења, утврђени Одлуком о месним заједницама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

7/2019 и 3/2020), Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница, расписаних 

за 26. април 2020. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/2020) и Роковником за вршење 

изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница („Службени лист 

општине Кањижа“, бр. 6/2020). 

4. Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, ће посебним актом 

дефинисати истек рокoва из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из 

тачке 2. овог решења.  

5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Председник Скупштине општине Кањижа је 04. марта 2020. Године донео Одлуку о расписивању избора  

за чланове савета месних заједница на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“ број 

5/2020). У складу са наведеном Одлуком, изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних 

заједница, је спроводила изборне радње прописане Законом. 

 Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), коју су 15. марта 2020. 

године донели заједно председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе, проглашено 

је ванредно стање на територији Републике Србије. 

 Влада је на основу члана 200. Став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. 

марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020). 

Уредба је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, 16. марта 2020. 

године. 
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 Чланом 5. Наведене уредбе прописано је да се њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње 

које су расписане за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по укидању 

ванредног стања. 

У складу са наведеним, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, је 17. марта 

2020. године донела Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Кањижа, расписаних за 26. април 2020. године. 

 Народна Скупштина је 6. маја 2020. године донела Одлуку о укидању ванредног стања („Службени 

гласник РС“, број 65/2020). 

 Истог дана, Народна Скупштина је донела и Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис 

председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила. Чланом 4. 

Наведеног Закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети Решење о 

настављању спровођења изборних радњи. Истим чланом, надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове 

рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења 

изборних радњи. 

 У складу са наведеним, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница, као 

орган надлежан за спровођење избора за чланове савета месних заједница, донела је решење како је наведено у 

диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор Изборној комисији за 

спровођење избора за чланове савета месних заједница у року од 24 часа од часа доношења Решења. 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 

 

______________________ 

(потпис) 

(М. П.)                                

Kaрољ Кермеци дипл. правник с.р. 

(име и презиме) 

 

Број: 013-63/2020-I 

Датум: 11. мај 2020. године 

 

 

 

На основу члана 26. тачка 5) Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Кањижа“,  бр. 7/19 и 

3/2020), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница, на седници одржаној 14. 

маја 2020. године, 

доноси 

Р О К О В Н И К 

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА 

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДН ИЦА 

 

 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове савета месних заједница на 

територији општине Кањижа утврђени су: 

- Одлуком о расписивању избора за чланове савета месних заједница на територији општине Кањижа бр. 013-

12/2020-I од 04. марта 2020. године, 

- Одлуком о месним заједницама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/19 и 3/2020)  

- Упутством за спровођење избора за чланове савета месних заједница бр. 013-14/2020-I 1/1 од 04. марта 2020. 

године (у даљем тексту: Упутство). 

- Одлуком о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница бр. 013-

14/2020-I 1/2 од 14. маја 2020. године 

 

Према наведеним прописима, рокови су следећи: 

 

Ред. 

бр. 

Радње  Рокови 
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I Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 

1. Расписивање избора 

(Одлука о расписивању избора за чланове савета месних 

заједница на територији општине Кањижа) 

избори су расписани за 

21. јун 2020. године 

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи 

(Одлука о расписивању избора „Сл. лист општине Кањижа“ 

бр. 5/2020) 

од 04. марта 2020. године 

3. Утврђивање јединствених стандарда за изборни 

материјал, прописивање образаца и правила за 

спровођење изборних радњи 

(члан 26. Одлуке о месним заједницама) 

до 7. марта 2020. године 

у 24,00 часа 

II Бирачке комисије месних заједница 

4. Предлагање кандидата за чланове бирачких комисија 

месних заједница 

(члан 28. Одлуке о месним заједницама и члан 5 .Упутства) 

до 10. јуна 2020. године 

у 24,00 часа 

5. Именовање бирачких комисија месних заједница 

(члан 26. Одлуке о месним заједницама) 

до 10. јуна 2020. године 

у 24,00 часа 

III Бирачка места 

6. Одређивање бирачких места 

(члан 42. Одлуке о месним заједницама) 

до 01. јуна 2020. године 

у 24,00 часа 

IV Кандидовање 

7. Подношење пријава 

(члан 35. Одлуке о месним заједницама) 

до 05. јуна 2020. године 

у 24,00 часа 

8. Утврђивање и објављивање изборне листе кандидата 

(члан 41. Одлуке о месним заједницама) 

до 10. јуна 2020. године 

у 24,00 часа 

V Бирачки спискови 

9. Израда, овера и закључење извода из бирачког списка 

(члан 46. Одлуке о месним заједницама) 

до 15. јуна 2020. године 

у 24,00 часа 

VI Спровођење избора 

10. Предаја изборног материјала бирачким комисијама 

месних заједница 

(члан 48. Одлуке о месним заједницама) 

до 19. јуна 2020. године 

у 24,00 часа 

11. Отварање бирачких места и гласање 

(Одлука о расписивању избора за чланове 

савета месних заједница на територији општине Кањижа) 

21. јун 2020. године 

од 07,00 до 20,00 часова 

VII Утврђивање резултата гласања 

12. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и 

достављање изборног материјала Изборној комисији 

(члан 26. Одлуке о месним заједницама и 

члан 31. Упутства) 

Одмах по затварању бирачког 

места, а најкасније 22. јуна 2020. 

године до 04,00 часа 

13. Утврђивање коначних резултата избора за сваку месну 

заједницу 

(члан 50. Одлуке о месним заједницама и члан 37. 

Упутства) 

року од 48 часова од затварања 

бирачких места, односно одмах 

по окончању поступака по 

приговору 

VIII Заштита изборног права 

14. Подношење приговора Изборној комисији 

(члан 56. Одлуке о месним заједницама и члан 43. 

Упутства) 

у року од 24 часа од када је 

донета одлука, односно 

извршена радња или учињен 

пропуст 

15. Доношење одлуке по приговору 

(члан 57. Одлуке о месним заједницама и члан 44. 

Упутства) 

у року од 48 часова од часа 

пријема приговора 

16. Подношење приговора Другостепеној изборној комисији 

на одлуку о приговору Изборнe комисије (члан 58. Одлуке 

о месним заједницама и члан 45. Упутства) 

у року од 24 часа од дана 

достављања одлуке 

17. Доношење одлуке Другостепене изборне комисије по 

приговору (члан 58. Одлуке о месним заједницама и члан 

45. Упутства) 

року од 48 часова од 

дана пријема приговора 

IX Објављивање роковника 
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18. Овај Роковник објавити у „Службеном листу општине 

Кањижа“ 

15. маја 2020. године 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 (М.П.)                                

 

Карољ Кермеци, дипл. правник с.р. 

        (име и презиме) 

 

 

На основу члана 26. став 1. тачка 4) Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Кањижа“, бр. 7/2019 

и 3/2020) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време 

ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС”, број 65/20), Изборна комисија 

за спровођење избора за чланове савета месних заједница,, на седници одржаној 14. маја 2020. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Упутству за спровођење избора за чланове савета месних заједница, расписаних за 26. април 2020. 

године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 6/2020) у називу Упутства, речи: „26. АПРИЛ' замењују се 

речима: „21. ЈУН“. 

 

Члан 2. 

У члану 1. став 2. речи „26. априла“ замењују се речима „21. јуна“  

 

Члан З. 

У члану 5. став 5. речи: „15. априла“ замењују се речима: „10. јуна“.  

 

Члан 4. 

У члану 7. став 1. речи: „20. априла” замењују се речима: „15 јуна“  

 

Члан 5. 

У члану 10. став 1. речи: „05. априла” замењују се речима: „31. маја“. 

 
Члан 6. 

У члану 12. став 1. речи: „20. априла“ замењују се речима: „15. јуна”. 

 

Члан 7. 

У члану 13. став 2. речи: „20. априла” замењују се речима: „15. јуна”  

 

Члан 8. 

У члану 16. речи: „10. априла” замењују се речима: „5. јуна”  

 

Члан 9. 

У члану 19. речи: „15. априла” замењују се речима: „10. јуна“. 

 

Члан 10. 

У члану 20. став 4. речи: „15. априла” замењују се речима: „10. јуна”  
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Члан 11. 

У члану 24. став 1. речи: „24. априла” замењују се речима: „19. јун”. 

 
Члан 12. 

У члану 31. став 1. речи: „27. априла” замењују се речима: „22. јуна”  

 

Члан 13. 

У обрасцима МЗ-1, МЗ-2, МЗ-4, МЗ-10, МЗ-12, МЗ-19 из члана 56. речи: „26 април” замењују се речима: 

„21. јун”  

 

Обрасци из ст. 1. овог члана су у прилогу и саставни су део ове одлуке. 

 

Члан 14. 

 Овлашћује се секретар Републичке изборне комисије да утврди пречишћен текст Упутства за спровођење 

избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 21. јун 2020. године.  

 Пречишћен текст Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних 

за 21. јун 2020. године биће објављен у „Службеном листу општине Кањижа”. 

 

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“  

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     Председник Комисије 

Општина Кањижа                          Карољ Кермеци, дипл. правник с.р. 

Комисија за спровођење избора за             

чланове савета месних заједница 

Број: 013-14/2020-I 1/2 

Дана: 14.05.2020. године 

Кањижа 

 

 

Образац МЗ - 1 

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА 

ЗА ИЗБОР ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

__________________________________________ 

(назив месне заједнице) 

______________________________________________ 

(назив кварта за МЗ са квартовима,  односно назив насељеног места за МЗ са више насељених места) 

 

Подносим пријаву за кандидата за избор члана Савета месне заједнице 

__________________________________________________________________________________ 

(назив месне заједнице) 

__________________________________________________________________________________ 

 (назив кварта за МЗ са квартовима,  односно назив насељеног места за МЗ са више насељених места) 

 

који ће се одржати 21. јуна 2020. године  

          (попунити штампаним словима): 

 

1. име и презиме кандидата: _____________________________ 

 

2. ЈМБГ: _____________________________ 

 

3. дан, месец и година рођења: _____________________________ 

 

4. занимање: _____________________________ 

 

5. место пребивалишта: _____________________________ 

 

6. адреса становања: _____________________________ 
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Прилог: (приложено заокружити) 

 

1) списак бирача који својим потписом подржавају кандидата за члана савета месне заједнице 

 

2) Потврда о свом изборном праву 

 

3) Потврда о пребивалишту 

 

Потпис кандидата 

___________________________ 

(својеручни потпис) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Примљено дана __.________20__. године у _____ часова и ____ минута. 

 

 

У Кањижи,                      Службено лице 

 

        ____________________________ 

 

 

 

Образац МЗ – 2 

 

СПИСАК БИРАЧА 

КОЈИ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАВАЈУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ________________________________ 

                                                    (назив месне заједнице) 

_________________________________________________________________________________________ 

(назив кварта за МЗ са квартовима,  односно назив насељеног места за МЗ са више насељених места) 

на изборима расписаним за 21. јуна 2020. године  

 

Ми, доле потписани бирачи са пребивалиштем на подручју Месне заједнице __________________________ 

(назив МЗ)  

 

подржавамо кандидата _____________________________ 

                         (име и презиме кандидата) 

за избор у савет месне заједнице __________________________ (назив МЗ)  

__________________________________________________________________________________________ 

(назив кварта за МЗ са квартовима,  односно назив насељеног места за МЗ са више насељених места) 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме бирача ЈМБГ Потпис 
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У ____________, дана ___________ 2020. године 

        (место)                      (датум) 

                         КАНДИДАТ  

________________________________  

(потпис)  

________________________________  

     (име и презиме) 

 

 

Образац МЗ - 4 

На основу члана 26. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Кањижа”, бр. 7/19 и 3/2020)  и члана 

20. Упутства за спровођење избора за чланове савета месних заједница („Службени лист општине Кањижа”, бр. 

6/2020) за изборе расписане за 21. јуна 2020. године, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница, на седници одржаној дана ___________ 20__. године, утврђује 

 

ИЗБОРНУ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ __________________________________ 

(назив месне заједнице) 

 

1. Кандидати за чланове савета месне заједнице на изборима који ће се одржати дана 21. јуна 2020. године су: 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме Пребивалиште ЈМБГ Ознака кварта 

или насељеног 

места 

     

     

     

(навести све кандидате по редоследу њиховог проглашења) 

 

 

2. Изборну листу кандидата за чланове савета месне заједнице објавити у „Службеном листу општине Кањижа”. 

 

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 

______________________ 

(потпис) 

(М.П.)                                

 

______________________ 

        (име и презиме) 
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Образац МЗ - 10 

З А П И С Н И К 

О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА И ИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

 

I Седница Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница одржана је дана 

___._______________ 20__. године са почетком у __________часова.  

 

Седници Изборне комисије присуствују: 

1) ____________________________________, председник 

2) ____________________________________, заменик председника 

3) ____________________________________, члан 

4) ____________________________________, заменик члана 

5) ____________________________________, члан 

6) ____________________________________, заменик члана 

7) ____________________________________, члан 

8) ____________________________________, заменик члана 

9) ____________________________________, члан 

10) ___________________________________, заменик члана  

11) ____________________________________, члан 

12) ___________________________________, заменик члана 

13) ____________________________________, члан 

14) ___________________________________, заменик члана 

____________________________________, секретар 

____________________________________, заменик секретара 

 

II На основу изборног материјала примљеног од Бирачких комисија, Изборна комисија потврђује да су резултати 

избора и изабрани чланови савета свих месних заједница следећи: 

 

1. MЗ _____________________________ 

- укупан број неупотребљених гласачких листића   ________________ 

- укупан број бирача уписан у бирачки списак   _______________ 

- број бирача који су гласали на бирачком месту   ________________ 

- број бирача који су гласали ван бирачког места   ________________ 

- укупан број примљених гласачких листића   ________________ 

- укупан број неважећих гласачких листића   ________________ 
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- укупан број важећих гласачких листића   ________________ 

 

- број гласова датих сваком кандидату: 

 

Ред. бр на 

гласачком 

листићу 

 

Име и презиме 

кандидата 

Година 

рођења 

 

Занимање Број 

добијених 

гласова 

 

     

     

(навести дате одреднице за све кандидате) 

 

За чланове савета месне заједнице изабрани су кандидати са највећим бројем гласова: 

Ред. бр на 

гласачком 

листићу 

 

Име и презиме 

кандидата 

Година 

рођења 

 

Занимање Број 

добијених 

гласова 

 

     

     

(навести дате одреднице за све чланове савета месне заједнице) 

 

2. (Навести резултате избора и изабране чланове савета свих месних заједница.) 

 

III Чланови Изборне комисије нису имали примедбе – имали су примедбе:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

IV Изборна комисија је завршила рад у __________часова. 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

 

Секретар Изборне комисије     Председник Изборне комисије 

__________________________     ____________________________ 
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Чланови: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

 

 

 

Образац МЗ - 12 

 

П О Т В Р Д А 

О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА 

 

Потврђује се да је 

____________________________________ 

(име и презиме бирача) 

____________________________________ 

(ЈМБГ) 

са пребивалиштем у 

_____________________________________ 

(место) 

____________________________________________________ 

(адреса становања) 

 

уписан у Извод из бирачког списка месне заједнице ____________________________________, 

                                                                                                      (назив месне заједнице) 

под редним бројем ______ за гласање на изборима за чланове савета месне заједнице на дан 26. априла 2020. 

године и да има изборно право. 

 

 

У ___________________________, 21. јуна 2020. године 

                           (назив места) 

 

ПРЕДСЕДНИК БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ 

____________________________________ 

        (потпис) 

 

                            ___________________________________ 

                                          (име и презиме) 

 

 

                      БИРАЧ  

_______________________________ 

               (име и презиме) 

 

_______________________________ 

                (потпис) 

 

 

 

НАПОМЕНА: Потврду попуњава и потписује председник бирачке комисије пре одласка чланова бирачке 

комисије које је одредила бирачка комисија код бирача који гласа ван бирачког места. Бирач обавезно потписује 
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потврду, коју чланови бирачке комисије враћају бирачкој комисији. Ако ову потврду није потписао бирач, 

сматраће се да бирач није гласао. 

 

 

Образац МЗ - 14 

П Р И Ј А В А 

ДОМАЋИХ И СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

РАСПИСАНИХ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 

 

Организација / удружење _____________________________________________________ 

                                                                                            (назив ) 

___________________________________________________________________________ 

(седиште и адреса ) 

___________________________________________________________________________ 

(контакт телефони, адреса за пријем електронске поште) 

 

подноси пријаву за праћење рада: 

1.Изборне комисије за спровођење избора за чланове савета месних заједница 

2. Бирачких комисија месних заједница 

 

У ___________________, _____________ 

                 (место)                     (датум) 

 

 

Заступник организације / удружења 

_______________________________ 

                        (потпис) 

________________________________ 

                  (име и презиме) 

 

НАПОМЕНА: 

1) Домаћи посматрачи уз пријаву прилажу извод из Регистра удружења од Агенције за привредне регистре, као 

и списак лица пријављених за домаће посматраче за праћење рада органа за спровођење избора за чланове савета 

месних заједница. 

2) Међународне и стране организације или удружења уз пријаву достављају и списак лица пријављених за стране 

посматраче за праћење рада органа за спровођење избора за чланове савета месних заједница, као и списак 

евентуалних преводилаца. 
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Образац МЗ-19 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ПРИСУТНОСТИ ЧЛАНОВА БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ 

НА БИРАЧКОМ МЕСТУ 

 

На бирачком месту у Месној заједници _______________________________________________, 

                                                                                                 (назив месне заједнице) 

приликом спровођења гласања за избор чланова савета месне заједнице дана 21. јуна 2020. године, били су 

присутни следећи чланови и заменици чланова Бирачке комисије месне заједнице: 

 

1. ______________________________  2. ______________________________ 

(име и презиме председника)   (име и презиме заменика председника) 

3. ______________________________  4. _____________________________ 

(име и презиме члана)    (име и презиме заменика члана) 

5. ______________________________  6. _____________________________ 

(име и презиме члана)    (име и презиме заменика члана) 

7. ______________________________  8. ______________________________ 

(име и презиме члана)    (име и презиме заменика члана) 

9. ______________________________  10. _____________________________ 

(име и презиме члана)    (име и презиме заменика члана) 

 

 

У _______________, дана ______________ 20__. године 

             (место)                            (датум) 

 

 

Овај Извештај председник/заменик председника Бирачке комисије предаје приликом предаје изборног 

материјала Изборној комисији за спровођење избора за чланове савета месних заједница.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

БИРАЧКЕ КОМИСИЈЕ 

______________________ 

(потпис) 

______________________ 

     (име и презиме) 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа        

Председник општине                  

Број: 400-140/2020-I 

Дана: 13.05.2020.год        

Кањижа  

 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015,  99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. годину („Службени лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2019) председник општине Кањижа, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2020. годину - раздео 4, глава 1, Програм 

15, ПА 0602-0009, функционална класификација 112, позиција 203, економска класификација 499121 - текућа 

буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од 725.000,00 динара. 

II 

Средствима из тачке 1. овог решења повећава се буџетска позиција:  

• раздео 4, глава 1., Програм 1, 1101 –0001 -урбанизам и просторно планирање, функционална 

класификација 620, економска класификација 423, позиција  754, извор финансирања 01, са износом од 

725.000,00 динара 

 

III 

Средства су строго наменског карактера. 

 

IV 

О реализацији овог решења стара се Одељење за финансије и буџет Општинске управе општине Кањижа. 

 

V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

  

 

 

                Председник општине 

                 Роберт Фејстамер с.р. 

 

 

 

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,  105/2014, 104/2016 – 

др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 19, 20. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 13. Одлуке прибављању, коришћењу, 

управљању и располагању стварима у својини општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012, 

21/2012 – исправка, 16/2013 и 9/2017), Одредаба одлуке о поступку, условима и начину располагања 

грађевинским земљиштем у јавној својини Општине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 119/2015, 25/2016 и 

18/2017) и одредаба  Одлуке о  покретању поступка за отуђење непокретности уписаних у ЛН број 5814 КО 

Кањижа из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног огласа за јавно надметање бр. 02-128/2020-I од 

дана  15. 05.2020. године, Скупштина општине Кањижа објављује  

 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С 

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНИХ У ЛН БРОЈ  5814 КО КАЊИЖА ИЗ 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

 

1. Скупштина општине Кањижа, оглашава продају путем јавног надметања неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавној својини и то непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа, парцела број 10658 коју чини грађевинска 

парцела без објекта укупне површине  95 а 31 m² из јавне својине општине Кањижа. 

 

Предметна парцела представља јавну својину општине у 1/1 дела и налази се у Нушићевој улици у 

Кањижи. 

 

Према Плану  генералне регулације насеља Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 6/2013) 

катастарска парцела бр. 10658 к.о. Кањижа се налази у грађевинском подручју насеља Кањижа у делу блока број 

13. и намењена је планираном спорту и рекреацији. У овој зони могу се градити објекти за потребе развоја 

различитих облика туризма, као једног од битних носиоца развоја града. 
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Kатастарска парцела бр. 10658 к.о. Кањижа, површине 9531 м2   се налази у грађевинском подручју 

насеља Кањижа у делу блока број 13 . Планом детаљне регулације спортско рекреативног центра у Кањижи („Сл. 

лист општине Кањижа“, бр. 8/2004) парцела је намењена спортско рекреативним садржајима. На наведеној 

парцели је предвиђена изградња спортске хале или сале за тренинге који ће се користити за јавне потребе. 

Уређење блока 13 - спортско рекреативног центра обухвата изградњу објеката у функцији спорта – спортске хале 

или сале за тренинге са пратећим садржајима, свлачионице, помоћног објекта уз терене за мале спортове, 

отворених терена (одбојка, кошарка, тенис, рукомет, фудбалско игралиште, атлетска стаза и друго) изградња 

туристичко-угоститељског објекта, изградњу и уређење саобраћајних и пешачких површина.  

2. Почетна цена грађевинске парцеле описане у тачки 1. овог огласа на јавном надметању-лицитацији износи 

7.315.042,50 динара. 

Наведена цена је утврђена на основу обавештења о процени тржишне вредности земљишта бр. 236-464-08-

00218/2019 од дана 09.01.2020. године Министарства финансија, Пореске управе, Одељења за контролу 

издвојених активности Кањижа. 

3. Грађевинска парцела се отуђује у својину у виђеном стању. 

4. Поступак јавног надметања спровешће Комисија за спровођење поступка за отуђење непокретности образована 

Решењем Општинског већа општине Кањижа бр. 02-17/2020-I од дана 24.01.2020. године. (у даљем тексту: 

Комисија). 

5. Право учешћа имају правна и физичка лица са територије Републике Србије, која уплате депозит у износу од 

10% од вредности почетне цене предметне непокретности, односно износ од 731.504,25 динара; 

Полагање депозита врши се уплатом на рачун примаоца: Општинска управа општине Кањижа - број рачуна: 840-

822804-75 који се води код Управе за трезор, број модела: 97, позив на број: 38-214, шифра плаћања: 290, сврха 

уплате: Депозит за учешће у поступку отуђења непокретности уписане у ЛН број 5814 КО Кањижа парцелни број 

10658.  

6. Пријаве за учествовање у поступку јавног надметања, подносе се на обрасцу који се налази у прилогу овог 

огласа и достављају Комисији у затвореној коверти, путем поште или предајом на писарници Општине 

Кањижа, са назнаком "ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ - ЛИЦИТАЦИЈИ, ЗА ОТУЂЕЊЕ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ - ОПШТИНСКЕ СВОЈИНЕ 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 10658 КО КАЊИЖА - НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини коверте навести име и 

презиме за физичка лица, односно назив правног лица; 

7. Пријава правног лица мора да садржи назив, седиште и матични број, име и презиме лица овлашћеног за 

заступање, мора да има потпис овлашћеног лица и мора бити оверена печатом. Уз пријаву правног лица, прилаже 

се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.  

 Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу, број личне карте и јединствен матични број 

грађана и мора бити потписана. Уз пријаву физичког лица, прилаже се фотокопија личне карте. 

 Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште, мора да има потпис овлашћеног лица и 

мора бити оверена печатом. Уз пријаву предузетника, прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда 

о пореском идентификационом броју.  

 У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено 

од стране надлежног органа, према томе на јавном надметању обавезно је лично учествовање или учествовање 

путем представника или пуномоћника. 

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. 

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе односно ако не садржи 

све податке предвиђене јавним огласом; 

 

8. Уз потписану и оверену пријаву, подноси се: 

 - доказ о уплати депозита; 
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 - изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа; 

 

9. Рок за достављање пријава је дан 16.06.2020. године до 12:00 часова. 

Датум, време и место одржавања јавног надметања је дан 16.06.2020. године у 13:00 часова у канцеларији број 

38. у згради Општинске управе општине Кањижа , Трг главни 1; 

 

10. Непокретност која  предмет јавног надметања доделиће се оном учеснику јавног надметања који понуди 

највишу цену на јавном надметању. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном 

надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.  

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су и када се пријави само један учесник..  

 

11. Депозит уплаћен на рачун у поступку јавног оглашавања представља део укупне цене земљишта и не враћа 

се учеснику јавног надметања чију понуду, у поступку јавног надметања, Комисија прихвати као најповољнију, 

већ се исти задржава и рачуна као аванс за уплату купопродајне цене.  
О предлогу Комисије о најповољнијем понуђачу одлучује Скупштина општине Кањижа. 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа закључи 

уговор о отуђењу, који у име Општине Кањижа закључује Председник општине. До дана закључења Уговора о 

отуђењу прибавилац је дужан исплатити купопродајну цену умањену за износ депозита. 

У случају одустајања од потписивања уговора о купопродаји депозит се задржава, то јест уплаћени депозит се не 

враћа. Осталим учесницима јавног надметања чија понуда није прихваћена уплаћени износ депозита се враћа у 

року од 15 дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Кањижа о отуђењу непокретности.   

 

12. Сви трошкови око преноса непокретности падају на терет Купца, укључујући и порез на пренос апсолутних 

права, као и оверу уговора код надлежног јавног бележника; 

 

13. За детаљније информације у вези са продајом парцеле путем јавне лицитације, у вези документације везане 

за предметну непокретност, те у вези разгледања предметне непокретности, обратити се на мобилни телефон 

број: 060-8062-149, Нађ Немеди Даниел – Председник Комисије; 

 

14. Овај Јавни оглас објављује се у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и 

на интернет страници општине. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине општине 

Општина Кањижа          Милош Кравић с.р. 

Скупштина општине Кањижа  

Број: 02-128/2020-I 

Дана: 15.05.2020. године 

Кањижа 

Образац  

П Р И Ј А В А 

 

за куповину непокретности уписане у ЛН бр. 5814 КО Кањижа, парцела број 10658 коју чини грађевинска 

парцела без објекта укупне површине од 95 а 31 m² из јавне својине општине Кањижа, објављивањем јавног 

огласа за јавно надметање. 

Предметна парцела представља јавну својину општине у 1/1 дела и налази се у Нушићевој улици у 

Кањижи. 
 

 

 

1. ПОДАЦИ О ПРИЈАВИ 

 

БРОЈ  И ДАТУМ ПРИЈАВЕ 

(попуњава Комисија) 

 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ – ПРАВНО ЛИЦЕ 
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БРОЈ  И ДАТУМ ПРИЈАВЕ 

(попуњава Комисија) 

 

НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

СЕДИШТЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

ПИБ БРОЈ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 

ПОДАЦИ ЗАСТУПНИКА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

(Име, име оца, презиме, ЈМБГ, пребивалиште, број 

личне карте) 

 

 

Извод из АПР-а 

      

      ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

Фотокопија личне карте заступника подносиоца 

пријаве 

     

      ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  
 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( е-mail )  

Оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца 

пријаве 

      

       ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ  

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ  

 

 

3. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ – ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

ИМЕ ОЦА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 
 

ПРЕБИВАЛИШТЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ПОДНОСИОЦА 

ПРИЈАВЕ 

 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

Фотокопија личне карте подносиоца пријаве 

     

      ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  
 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( е-mail )  
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Оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца 

пријаве 

      

       ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ  

 

 

 

4. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ – ПРЕДУЗЕТНИК 

 

 

БРОЈ  И ДАТУМ ПРИЈАВЕ 

(попуњава Комисија) 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

СЕДИШТЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

ПИБ БРОЈ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ  

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

 

ПОДАЦИ ЗАСТУПНИКА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

(Име, име оца, презиме, ЈМБГ, пребивалиште, број 

личне карте) 

 

 

Извод из АПР-а 

      

      ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

Фотокопија личне карте заступника подносиоца 

пријаве 

     

      ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕФАКСА  
 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ ( е-mail )  

Оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца 

пријаве 

      

       ИМА                              НЕМА 

      (означава се заокруживањем) 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ  

ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ  

 

 

 

 

5. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

 

 

Под пуном одговорношћу изјављујем да у целости прихватам све услове из Јавног огласа за јавно надметање 

ради отуђења непокретности парцелни број 10658, уписане у лист непокретности број 5814 к.о. Кањижа. 
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 М.П.              _______________________                                                                                                                                              

      Потпис овлашћеног лица  
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166  

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа 

Припрема: Одељење за послове органа општине 
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