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На  основу  члана  31.  Статута  Месне  заједнице  Адорјан  од  дана  17.08.2004.  године,   председник
Скупштине општине Кањижа доноси

О  Д  Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета и председника

Месне заједнице Адорјан

1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове Савета Месне заједнице Адорјан и председника Месне заједнице
Адорјан за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  Месне  заједнице  Адорјан  и  председника  Месне  заједнице  Адорјан
спровешће органи за спровођење избора које именује Савет Месне заједнице Адорјан, у складу са одредбама
Одлуке о избору чланова Савета и председника Месне заједнице Адорјан.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                                 Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-104/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а

На  основу  члана  7.  Одлуке  о  избору  чланова  Савета  и  председника  Месне  заједнице  Ором,   председник
Скупштине општине Кањижа доноси

О  Д  Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета и председника

Месне заједнице Ором

1. Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице Ором и председника Месне заједнице Ором за
24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице Ором и председника Месне заједнице Ором спровешће
органи за спровођење избора које именује Савет Месне заједнице Ором, у складу са одредбама Одлуке о избору
чланова Савета и председника Месне заједнице Ором.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

 
5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                                Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-105/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а
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На основу члана 7. Одлуке о избору чланова Савета и председника Месне заједнице Тотово Село,  председник
Скупштине општине Кањижа доноси

О  Д  Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета и председника

Месне заједнице Тотово Село

1. Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице Тотово Село и председника Месне заједнице
Тотово Село за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице Тотово Село и председника Месне заједнице Тотово Село
спровешће  органи  за  спровођење  избора  које  именује  Савет  Месне  заједнице  Тотово  Село,  у  складу  са
одредбама Одлуке о избору чланова Савета и председника Месне заједнице Тотово Село.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                               Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-106/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а

На  основу члана  30. Статута  Месне заједнице Велебит од дана  21.03.2012. године,   председник  Скупштине
општине Кањижа доноси

О  Д   Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета и председника

Месне заједнице Велебит

1.  Расписују  се избори  за  чланове  Савета  Месне  заједнице Велебит и председника Месне  заједнице
Велебит за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3.  Изборе  за  чланове  Савета  Месне  заједнице  Велебит  и  председника  Месне  заједнице  Велебит
спровешће органи за спровођење избора које именује Савет Месне заједнице Велебит, у складу са одредбама
Статута Месне заједнице Велебит.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина          Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                                Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-107/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а
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На основу члана 52. Статута Месне заједнице Мартонош од дана 19.05.2011. године,  председник  Скупштине
општине Кањижа доноси

О   Д   Л  У   К   У
о расписивању избора за чланове Савета 

Месне заједнице Мартонош

1. Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице Мартонош за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице Мартонош спровешће органи за спровођење избора које
именује Савет Месне заједнице Мартонош, у складу са одредбама Статута Месне заједнице Мартонош.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                              Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-108/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а

На основу члана 57. Статута Месне заједнице Мале Пијаце од дана 10.02.2009. године,  председник Скупштине
општине Кањижа доноси

О  Д   Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета 

Месне заједнице Мале Пијаце

1. Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице Мале Пијаце за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице Мале Пијаце спровешће органи за спровођење избора које
именује Савет Месне заједнице Мале Пијаце, у складу са одредбама Статута Месне заједнице Мале Пијаце.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                               Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-109/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а



Број:  5.                   18.03.2016.                        СТРАНА  73.  OLDAL                             2016. 03.18.             5.  szám

На основу члана 20. Статута Месне заједнице Кањижа од дана 23. марта 2012. године,  председник Скупштине
општине Кањижа доноси

О  Д   Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета

Месне заједнице Кaњижа

1. Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице Кањижа за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3.  Изборе за  чланове  Савета  Месне  заједнице  Кањижа спровешће  органи за  спровођење  избора које
именује Савет Месне заједнице Кањижа, у складу са одредбама Статута Месне заједнице Кањижа.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                               Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-110/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а

На  основу члана  57.  Статута  Месне заједнице Хоргош од дана 22.03.2012.  године,   председник  Скупштине
општине Кањижа доноси

О  Д  Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета  и председника

Месне заједнице Хоргош

1.  Расписују  се избори  за  чланове  Савета  Месне  заједнице  Хоргош и  председника  Месне  заједнице
Хоргош за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице Хоргош и председника Месне заједнице Хоргош спровешће
органи за спровођење избора које именује Савет Месне заједнице Хоргош, у складу са одредбама Статута Месне
заједнице Хоргош.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                               Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа 
Број: 02-111/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а
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На  основу  члана  28.  и  29.  Статута  Месне  заједнице  Трешњевац  од  дана  12.01.2009.  године,   председник
Скупштине општине Кањижа доноси

О  Д  Л  У  К  У
о расписивању избора за чланове Савета и председника

Месне заједнице Трешњевац

1.  Расписују се избори за чланове Савета Месне заједнице Трешњевац и председника Месне заједнице
Трешњевац за 24. април 2016. године.

2. Рокови за извршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове Одлуке.

3. Изборе за чланове Савета Месне заједнице  Трешњевац и председника Месне заједнице  Трешњевац
спровешће органи за спровођење избора које именује Савет Месне заједнице Трешњевац, у складу са одредбама
Статута Месне заједнице Трешњевац.

4. Органи за спровођење избора из тачке 3. ове Одлуке прописаће облик и садржај образаца и одредити
рокове за вршење појединих изборних радњи. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Кањижа”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина       Председник Скупштине општине
Општина Кањижа                                                                                Роберт Лацко с. р.
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-112/2016-I/Б
Дана: 18.3.2016. године
К а њ и ж а

На основу члана 60. став  3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр.
62/2006,  65/2008  -  др.  закон,  41/2009  и  112/2015)  и  члана  71.  Статута  општине  Kањижа („Службени  лист
општине Кањижа“, бр. 4/2014 – пречишћен текст и 8/2014) председник општине Кањижа донео је

Р Е Ш Е Њ Е
o измени Решења о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

I
Овим решењем  врши се  измена Решења  о  образовању  Комисије  за  давање  мишљења  на  Годишњи

програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, бр. 02-63/2013-I/A од 11.02.2013. године.
II

У  Решењу  о  образовању  Комисије  за  давање  мишљења  на  Годишњи програм  заштите, уређења  и
коришћења пољопривредног земљишта тачка II мења се и гласи: 

„ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Кањижа у саставу:

- председник Комисије

1. Еде Сарапка из Мале Пијаце, ул. Кошут Лајоша бр. 22

- чланови

2.  Геза Мишколци из Кањиже, ул. Тополска бр. 17, дипл. инж. пољопривреде
3.  Тибор  Алмаши  из  Мале  Пијаце,  ул.  Трудбеничка  бр.  31, пољопривредник уписан  у  Регистар
пољопривредних газдинстава
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4. Јожеф Бохата из Кањиже, ул. Широка бр. 60/А, пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава
5. Чаба Сабо из Тотово Село, ул. Јожеф Атиле бб, пољопривредник уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава
6.  мл.  Михаљ Бимбо из  Кањиже,  ул.  Мажуранићева  бр.  1/А,  виши сарадник  у  Општинској  управи
општине Кањижа, послови пољопривреде и привреде.“

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина                                                       Председник општине Кањижа 
Општина Кањижа                                                                                         др Михаљ Бимбо с. р.
Председник општине
Број: 02-62/2016-I/A
Дана: 22.2.2016. године
К а њ и ж а

На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Кањижа, на седници одржаној дана 8.
марта 2016. године, донела је

Р О К О В Н И К
за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике

Скупштине општине Кањижа расписаних за 24. април 2016. године

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине
Кањижа утврђени су:

- Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици
Србији („Службени гласник РС”, број 23/2016),

- Законом о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) -
у даљем тексту ЗоЛИ,

- Законом о избору народних посланика („Службени гласник РС”, број 35/2000, 57/2003– одлука УСРС,
72/2003- др. закон, 75/2003 – испр. др. закон, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука
УС, 36/2011 и 104/2009 –др. закон) – у даљем тексту ЗоИНП,

- Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број 104/2009 и 99/2011) – у даљем
тексту ЗоЈБС,

- Упутством за  спровођење  Закона  о  јединственом бирачком  списку („Службени  гласник РС”,  број
15/2012) – у даљем тексту Упутство,

- Одлуком о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и избора за
одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24. април 2016. године, 02 Број 013-47/16 од
07.03.2016. године – у даљем текст Одлука.

2. Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у
Републици  Србији  ступила  је  на  снагу  7. марта  2016.  године и  истом  су  расписани избори  за  одборнике
скупштина општина за 24. април 2016. године.

Одлуком је одређено да рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу
ове одлуке.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

РЕД.
БР.

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ РОКОВИ

1. ОБРАСЦИ
1.1. Прописивање образаца за спровођење

изборних радњи и стављање на располагање
јавности
(члан 15. став 1. тачка 3. и члан 23. став 1.
ЗоЛИ)

најкасније 10. марта у 24 часа
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2. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
2.1. Доношење решења о испуњавању или

неиспуњавању услова за одређивање
опуномоћених представника подносиоца
изборне листе у проширени састав органа за
спровођење избора
(члан 14. став 6. ЗоЛИ)

приликом проглашења изборне
листе

2.2. Доношење решења о именовању овлашћених
представника подносиоца изборне листе у
проширени састав ОИК Кањижа
(члан 14. став 9. и 10. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа пријема
обавештења подносиоца изборне
листе, а најкасније 19. априла у
24 часа

2.3. Достављање Републичкој изборној комисији
списка овлашћених лица посланичких група за
предлагање чланова сталног састава бирачких
одбора
(члан.18. став 3. Упутства)

најкасније 5. априла

2.4. Достављање радном телу предлога
посланичких група за чланове сталног састава
бирачких одбора
(члан.18. став 1. Упутства)

најкасније 8. априла

2.5. Достављање Републичкој изборној комисији
обједињених предлога за чланове сталног
састава бирачких одбора од стране радног тела
(члан 19. став 1. Упутства)

најкасније 10. априла

2.6. Образовање сталног састава бирачких одбора
од стране Републичке изборне комисије
(члан 11. став 2. Упутства)

најкасније 13. априла у 24 часа

2.7. Достављање Републичкој изборној комисији
списка овлашћених лица подносилаца изборних
листа за предлагање чланова проширеног
састава бирачких одбора
(члан.24. став 3. Упутства)

најкасније 13. априла

2.8. Достављање радном телу односно Републичкој
изборној комисији предлога за именовање
чланова проширеног састава бирачких одбора
(члан 24. став 1. и члан 25. Упутства)

најкасније 18. априла у 10 часова

2.9. Достављање Републичкој изборној комисији
обједињених предлога за именовање чланова
проширеног састава бирачких одбора од стране
радног тела
(члан 26. став 1. Упутства)

најкасније 18. априла у 17 часова

2.10. Доношење решења о именовању чланова
проширеног састава бирачких одбора
(члан 26. став 2. Упутства)

најкасније 19. априла у 24 часа

2.11. Замена члана или заменика члана бирачког
одбора у сталном саставу у случају његове
спречености или одсутности
(члан 28. став 3. Упутства)

најкасније 23. априла у 20 часова

1.12. Замена члана бирачког одбора у проширеном
саставу у случају његове спречености или
одсутности
(члан 28. став 4. Упутства)

најкасније 22. априла у 20 часова 

1.13. Замена члана бирачког одбора који не може да
буде у саставу бирачког одбора у смислу члана
29. Упутства
(члан 28. став 5. Упутства)

најкасније 24. априла у 7 часова

3. ИЗБОРНА ЛИСТА
3.1. Подношење изборне листе

(члан 19. став 1. ЗоЛИ)
до 8. априла у 24 часа

3.2. Проглашење изборне листе
(члан 24. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од часа пријема
изборне листе, ако испуњава
услове
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3.3. Повлачење изборне листе
(члан 21. став 1. ЗоЛИ)

до дана утврђивања збирне
изборне листе, односно
најкасније 12. априла у 24 часа

3.4. Утврђивање и објављивање збирне изборне
листе у „Службеном листу општине Кањижа“
(члан 26. став 3. ЗоЛИ)

најкасније 13. априла у 24 часа

3.5. Достављање збирне изборне листе Републичкој
изборној комисији
(члан 8. став 2. Одлуке)

најкасније 14. априла

3.6. Право увида у поднете изборне листе
(члан 26. став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од дана
објављивања збирне изборне
листе

4. БИРАЧКА МЕСТА
4.1. Достављање предлога општинских/градских

управа и управа градских општина за
одређивање бирачких места
(члан 45. став 2. Упутства и члан 2. Одлука)

најкасније 16. марта

4.2. Достављање предлога Министарства правде и
Министарства спољних послова за одређивање
бирачких места унутар завода за извршење
заводских санкција, односно бирачких места у
иностранству
(члан 45. став 3. Упутства и члан 2. Одлука)

најкасније 31. марта

4.3. Одређивање и оглашавање броја и адреса
бирачких места у „Службеном гласнику
Републике Србије”
(члан 45. став 4. Упутства и члан 2. Одлука)

најкасније 3. априла
у 24 часа

5. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
5.1. Излагање бирачког списка за подручје општине

Кањижа и обавештавање грађана о томе
(члан 14. ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за
спровођење Закона о јединственом бирачком
списку)

од 8. марта

5.2. Захтев Општинској управи општине Кањижа за
упис односно промену у бирачком списку
(члан 5. став 1. и члана 10. став 1. ЗоЈБС)

до закључења бирачког списка,
односно 8. априла у 24 часа

5.3. Захтев Министарству државне управе и локалне
самоуправе за упис или промену у бирачком
списку по закључењу бирачког списка
(члан 10. став 1. и члан 20. став 1. ЗоЈБС)

од 09. до 20. априла у 24 часа

5.4. Право увида и подношења захтева за промене у
бирачком списку од стране подносиоца изборне
листе или лица које он за то овласти
(члан 21. ЗоЈБС и тачка 9. Упутства за
спровођење Закона о јединственом бирачком
списку)

од проглашења изборне листе

5.5. Подношење захтева да се у бирачки списак
упише податак да ће бирач на изборима
гласати према месту боравишта у
земљи/изабрано место гласања или у
иностранству
(члан 15. став 1. и члан 16. став 1. ЗоЈБС)

најкасније 2. априла

5.6. Доношење решења о закључењу бирачког
списка и утврђивању укупног броја бирача од
стране Министарства државне управе и локалне
самоуправе
(члан 17. став 1. ЗоЈБС)

8. априла

5.7. Достављање решења о закључењу бирачког
списка ОИК Кањижа
(члан 17. став 2. ЗоЈБС)

најкасније 9. априла у 24 часа
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5.8. Објављивање укупног броја бирача у
„Службеном листу општине Кањижа“
(члан 18. ЗоЈБС)

одмах по добијању решења о
закључењу бирачког списка

5.9. Достављање ОИК Кањижа
оверених извода из бирачког списка
(члан 19. став 1. ЗоЈБС)

најкасније 10. априла у 24 часа

5.10. Пријем у ОИК Кањижа
решења о променама у бирачком списку по
закључењу бирачког списка
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

до 21. априла у 24 часа

5.11. Утврђивање и објављивање у „Службеном листу
општине Кањижа“ коначан број бирача
(члан 20. став 2. ЗоЈБС)

одмах по уноса у изводе из
бирачког списка решења о упису
у бирачки списак или решења о
променама у бирачком списку по
закључењу бирачког списка

6. ПОСМАТРАЧИ
6.1. Подношење пријаве за праћење рада органа за

спровођење избора -страни посматрачи
(члан 75. став 1. и члан 76. став 1. Упутства)

до 13. априла

6.2. Подношење пријаве за праћење рада органа за
спровођење избора -домаћи посматрачи
(члан 74. став 1. Упутства)

до 18 априла

7. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
7.1. Достављање обавештења бирачима о дани и

времену одржавања избора
(члана 54. став 1. ЗоИНП)

најкасније 18. априла

7.2. Предаја изборног материјала
(члана 29. став 1. ЗоЛИ)

најкасније 22. априла у 24 часа

7.3. „Предизборна тишина“ – забрана изборне
пропаганде
(члан 5. став 3. ЗоИНП)

од 21. априла у 24 часа до
затварања бирачких места 24.
априла у 20 часова

7.4. Отварање бирачких места и гласање
(члана 56. став 1. ЗоИНП)

24. април од 7 до 20 часова

8. УТВРЂИВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ИЗБОРА

8.1. Утврђивање резултата гласања на бирачком
месту и достављање изборног материјала
ОИК Кањижа
(члан 38. став 1. ЗоЛИ)

најкасније 25. априла у 4 часова

8.2. Утврђивање резултата избора у ОИК Кањижа
(члан 39. став 1. ЗоЛИ)

најкасније 25. априла у 20 часова

8.3. Расподела одборничких мандата од стране
ОИК  Кањижа
(члан 41. став 4. ЗоЛИ)

најкасније 25. априла у 20 часова

8.4. Објављивање резултата избора у „Службеном
листу општине Кањижа”
(члан 44. ЗоЛИ)

најкасније 25. априла у 20 часова

8.5. Увид представника подносилаца изборних листа
и кандидата за одборнике у изборни материјал
у просторијама ОИК Кањижа
(члан 32. ЗоЛИ)

до 29. априла у 24 часа

9. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
9.1. Подношење приговора ОИК Кањижа

(члан 52. став 2. ЗоЛИ)
року од 24 часа од дана кад је
донета одлука, извршена радња
или учињен пропуст

9.2. Доношење и достављање решења по приговору
(члан 53. став 1. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од часа
пријема приговора

9.3. Жалба  Управном  суду  против  решења  ОИК Кањижа  по
приговору
(члан 54. став 1. ЗоЛИ)

у року од 24 часа од достављања
решења
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9.4. Достављање свих потребних података и списа
за одлучивање Управном суду од стране
ОИК Кањижа
(члан 54. став 2. ЗоЛИ)

одмах, а најкасније у року од 12
часова од пријема жалбе

9.5. Доношење одлуке по жалби
(члан 54. став 4. ЗоЛИ)

у року од 48 часова од пријема
жалбе са списима

10. ДОДЕЛА МАНДАТА И ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О
ИЗБОРУ ЗА ОДБОРНИКЕ

10.1. Додела мандата кандидатима са изборне листе
по редоследу на изборној листи, почев од првог
кандидата са листе
(члан 43. ЗоЛИ)

у року од 10 дана од дана
објављивања укупних резултата
избора

10.2. Издавање уверења о избору за одборника
(члан 45. ЗоЛИ)

одмах по додели мандата

11. ИЗВЕШТАВАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
КАЊИЖА

11.1. Подношење извештаја Скупштини општине
Кањижа о спроведеним изборима
(члан 15. став 1. тачка 10. ЗоЛИ)

одмах по додели мандата

4. Овај роковник објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Број: 013-25/2016-I/Б
У Кањижи, 8. марта 2016. године

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ КАЊИЖА
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

_____АТИЛА КАСА_____
(име и презиме)

__________________________
(потпис)

Na osnovu člana 74. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/07 i 84/2014 – dr. zakon), člana 11. i 24.
Odluke o mesnim zajednicama („Službeni list opštine Kanjiža“' , br. 3/2012) i člana 35. Statuta Mesne zajednice Male
Pijace, Savet Mesne zajednice Male Pijace na sednici održanoj 14. marta 2016. godine  doneo je

O D L U K U
o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Male Pijace

Član 1. 
Ovom Odlukom vrše se izmene i dopune Statuta Mesne zajednice Male Pijace (u daljem tekstu: Statut) koji je

doneo Savet Mesne zajednice Male Pijace na sednici održanoj 10. februara 2009. godine. 

Član 2.
U članu 1. dodaje se stav 3. i glasi:
„Mesna  zajednica  ima  svojstvo  pravnog  lica,  u  okviru  prava  i  dužnosti  utvrđenih  zakonom,  odlukom  o

osnivanju i ovim statutom.”

Član 3.
Član 4. menja se i glasi: 
„Mesna zajednica ima pečat i štambilj. 
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Pečat Mesne zajednice je okruglog oblika, prečnika 40 mm, u čijoj sredini je grb Mesne zajednice.
Tekst pečata ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličkim i latiničnim pismom i na mađarskom jeziku i pismu.
Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko grba Mesne zajednice.
U spoljnom krugu pečata ispisuje se: MESNA ZAJEDNICA MALE PIJACE, u prvom sledećem krugu ispisuje

se: MESNA ZAJEDNICA MALE PIJACE, u sledećem unutrašnjem krugu ispisuje se: KISPIACI HELYI KÖZÖSSÉG.
Sedište Mesne zajednice ispisuje se u dnu pečata.
Štambilj Mesne zajednice je pravougaonog oblika, dimenzija 60 mm x 45 mm i sadrži tekst: 

Mesna zajednica Male Pijace
Kispiac helyi közösség

Broj:________________________
Szám

Dana: _______________________
Kelt

MALE PIJACE - KISPIAC

Član 4. 
Član 11. briše se 

Član 5.
Član 18. menja se i glasi: 
„Sredstva za rad mesne zajednice obezbeđuju se: 

1. iz sredstava utvrđenih odlukom o budžetu opštine uključujući i samodoprinos
2. iz prihoda koje mesna zajednica ostvari svojom aktivnošću
4.  iz  prihoda  od  davanja  u  zakup  stvari  u  javnoj  svojini  opštine,  na  kojima mesna  zajednica  ima pravo

korišćenja , u skladu sa zakonom
5. donacija.
Mesna zajednica koristi sredstva u skladu sa finansijskim planom, na koji saglasnost daje skupština opštine.

            Odluku o raspolaganju sredstvima Mesne zajednice donosi Savet Mesne zajednice (u daljem tekstu: Savet).“

Član 6. 
U članu 19. posle stava 1. dodaju se novi st. 2., 3. i 4. koji glase: 
„Odluku o uvođenju samodoprinosa građani mesne zajednice donose referendumom, u skladu sa propisima

kojima je uređen postupak neposrednog izjašnjavanja građana. 
Novčana sredstva koja se prikupljaju na osnovu odluke o samodoprinosu prihod su budžeta opštine i strogo su

namenskog karaktera. 
Skupština opštine utvrđuje predlog odluke o uvođenju samodoprinosa, na inicijativu građana mesne zajednice,

uz koju se podnosi i program kojim se utvrđuju izvori, namena i način obezbeđivanja ukupnih finansijskih sredstava za
realizaciju projekta koji su predmet odluke o uvođenju samodoprinosa.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Član 7.
Član 21. menja se i glasi: 
„Zbor građana raspravlja i daje predloge: 

- o  programu  kojim  se  utvrđuju  izvori  i  način  obezbeđivanja  ukupnih  finanijskih  sredstava  za  realizaciju
projekata koji su predmet odluke o samodoprinosu

- o izveštaju o radu Sveta mesne zajednice i završnom računu mesne zajednice 
- razmatra predloge urbanističkih planova čija se primena odnosi na područje mesne zajednice, 
- o predlogu plana investicionih uslaganja javnih preduzeća čiji je osnivač opština
- o pitanjima iz delokruga rada skupštine opštine za koje je utvrđena rasprava na zborovima građana
- o opozivu jednog ili više članova Saveta mesne zajednice 
- o drugim pitanjima od neposrednog i zajedničnog interesa za građane mesne zajednice. 

Zbor građana saziva se za područje mesne zajednice.“

Član 8. 
Član 22. menja se i glasi:

„Savet mesne zajednice dužan je da sazove zbor građana i kada to zatraži: 
– predsednik opštine
– predsednik skupštine opštine
– najmanje 50 punoletnih građana sa prebivalištem na području mesne zajednice 
– najmanje jedne četvrtine odbornika skupštine opštine. 
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Zbor građana saziva se najmanje 8 dana pre dana održavanja.
Ako predsednik Saveta mesne zajednice ne sazove zbor građana u roku iz prethodnog stava ovog člana, zbog

građana može sazvati zamenik predsednika Saveta mesne zajednice. 
Ako predsednik ili zamenik predsednika Saveta mesne zajednice ne sazove zbor građana u roku iz stava 2.

ovog člana zbog građana može sazvati bilo koji član Saveta mesne zajednice.“

Član 9.
U članu 23. stav 2. menja se i glasi: 
„Pismeni poziv na zbor građana obavezno se dostavlja predsedniku, zameniku predsednika i članovima Saveta

mesne zajednice, kao i odbornicima skupštine opštine sa teritorije mesne zajednice.“

Član 10. 
U  članu  24.  stav  1.  reči:  „predsednik  Mesne  zajednice“  zamenjuju  se  rečima:  „lice  koje  je  sazvalo  zbor

građana“. 

Član 11. 
Član 26. menja se i glasi:
„Pravo učešća u razmatranju pitanja, pokretanju inicijativa i predlaganju pojedinih rešenja na zboru građana

imaju svi  punoletni  građani sa prebivalištem na teritoriji  mesne zajednice,  odnosno građani  koji  imaju imovinu na
području mesne zajednice.

Pravo odlučivanja na zboru građana imaju građani čije je prebivalište ili imovina na području mesne zajednice.
Odluke na zboru građana donose se većinom glasova prisutnih građana sa pravom odlučivanja.“

Član 12.
U članu 28. st. 2. i 3. menjaju se i glase: 
„Akt  o  raspisivanju  referenduma  donosi  Savet  Mesne  zajednice  i  istovremeno  imenuje   komisiju  za

sprovođenje referenduma i određuje njene zadatke.
Akt  o raspisivanju referenduma sadrži  naročito:  naznačenje  teritorije  za koju se referendum raspisuje,  akt

odnosno pitanje o kome se građani izjašnjavaju, datum sprovođenja referenduma i vreme određeno za izjašnjavanje na
referendumu.“

Posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5. i glase: 
„Aktom o raspisivanju referenduma određuje se rok sprovođenja referenduma koji ne može biti kraći od 15 ni

duži od 90 dana od dana njegovog raspisivanja.
Odluku donetu na referendumu proglašava Savet Mesne zajednice.”

Član 13.
U članu 30. stav 3. reči: „zavođenju mesnog samodoprinosa“ zamenjuju se rečima: „uvođenju samodoprinosa“.

Član 14. 
Član 31. menja se i glasi: 
„Organ mesne zajednice je Savet Mesne zajednice.“ 

Član 15. 
Član 35. Statuta menja se i glasi: 
„Savet mesne zajednice: 
1. donosi statut mesne zajednice 
2. donosi program rada i finansijki plan
3. podnosi izveštaj o radu i završni račun mesne zajednice
4. pokreće inicijativu za uvođenje samodoprinosa
5. vrši nadzor nad sprovođenjem programa realizacije uvedenog samodoprinosa
6. pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa opštine
7.  sprovodi  postupak  davanja  u  zakup  nepokretnosti  u  javnoj  svojini  opštine  na  kojoj  je  nosilac  prava

korišćenja mesna zajednica u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javna svojina i statutom opštine
8. sarađuje sa udruženjima građana u pitanjima od interesa za građane mesne zajednice 
9. stara se o sprovođenju referenduma koji se rapsiuje na teritoriji mesne zajednice 
10. izvršava odluke i sprovodi zaključke zbora građana
11. obrazuje radna tela radi zadovoljavanja zajedničkih potreba građana
12. utvrđuje prestanak mandata članu Saveta mesne zajednice koji je opozvan i donosi odluku o utvrđivanju

mandata novog člana Saveta mesne zajednice u skladu sa ovim Statutom
13. donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u mesnoj zajednici 
14. donosi poslovnik o radu 
15. vrši i druge poslove utvrđene Statutom mesne zajednice.“
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Član 16.
U članu 36. stav 2. iza reči: „predsednika“ dodaje se reč: „Saveta“.

Član 17.
U članu 37. st. 1. i 2. iza reči: „predsednik“ dodaje se reč: „Saveta“.
Stav 3. menja se i glasi: 
„Pisani predlog za sazivanje sednice Saveta sadrži tačke dnevnog reda iz nadležnosti mesne zajednice.“

Član 18. 
Član 38. menja se i glasi: 
„Ako  predsednik  Saveta  mesne  zajednice  ne  sazove  sednicu  na  pismeni  predlog  1/3  članova  Saveta  ili

predsednika opštine, sednicu može sazvati zamenik predsednika Saveta mesne zajednice, predsednik opštine ili član
Saveta mesne zajednice“.

Član 19.
U članu 39. stav 3. alineja 2. reč: „mesnog“ briše se.

Član 20.
U članu 40. stav 2. iza reči: „predsednik“ dodaje se reč: „Saveta“.

          Stav 3. i 4. menjaju se i glase: 
„Poziv za sednicu Saveta obavezno se dostavlja predlagaču materijala koji čini predmet dnevnog reda sednice. 
Poziv za  sednicu Saveta  obavezno se  dostavlja  odbornicima,  pokrajinskim i  republičkim poslanicima koji

imaju prebivalište na teritoriji Mesne zajednice Male Pijace.“
Stav 7 briše se.

Član 21.
Član 45. menja se i glasi: 
„Akt o obrazovanju radnog tela donosi Savet. 
Radno telo se obrazuje za mandatni period za koji je izabran Savet. 
Radno telo ima neparan broj članova, najmanje 3, a najviše 5 članova.“

Član 22.
Član 46. menja se i glasi: 
„Aktom o obrazovanju radnog tela utvrđuje se: naziv radnog tela, oblast za koju se obrazuje, zadaci radnog

tela, broj i sastav članova radnog tela, i druga pitanja od značaja za rad radnog tela.“

Član 23.
Član 47. briše se.

Član 24.
Posle člana 47. naziv podnaslov: „Predsednik Mesne zajednice“ menja se i glasi: „Predsednik Saveta Mesne

zajednice“.

Član 25.
Član 48. menja se i glasi:
„Predsednik Saveta Mesne zajednice predstavlja i  zastupa mesnu zajednicu i naredbodavac je za izvršenje

finansijskog plana.“

Član 26.
Član 49. menja se i glasi:
„Savet Mesne zajednice ima predsednika i zamenika predsednika, koje biraju članovi Saveta mesne zajednice,

tajnim glasanjem, na period od četiri godine.“

Član 27.
Član 50. menja se i glasi:

„ Pravo predsednika, zamenika predsednika i članova Saveta mesne zajednice na naknadu za rad u organu mesne
zajednice uređuje se posebnim aktom Saveta mesne zajednice.“

Član 28.
U članu 51. reči: „i predsednika Mesne zajednice“ brišu se. 
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Član 29.
U članu 52. stav 2. briše se. 

Član 30.
Član 53. menja se i glasi: 
„Kandidat za člana Saveta mesne zajednice može biti lice koje svojim potpisom podržava najmanje 20 građana

sa prebivalištem na teritoriji izborne jedinice ispred koje se kandiduje.
Za  člana  Saveta  može  biti  izabran:  punoletan  državljanin  Republike  Srbije,  poslovno  sposoban,  sa

prebivalištem  na  teritoriji  Mesne  zajednice,  uz  uslov  da  je  izmirio  sve  obaveze  na  ime  poreza  na  imovinu  i
samodoprinosa, koja sredstva čine izvor prihoda Mesne zajednice“

Član 31.
Član 54. menja se i glasi: 
„Za članove Saveta Mesne zajednice izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.
Izuzetno, od stava 1. ovog člana, jedan član Saveta Mesne zajednice je kandidat sa prebivalištem u delu Mesne

zajednice Stare Torine koji dobije najveći broj glasova.“

Član 32. 
U članu 55. stav 1. menja se i glasi: 
„Ukoliko dva ili više kandidata za člana Saveta Mesne zajednice dobije jednak broj glasova,  glasanje će se

ponoviti u roku od 15 dana od utvrđivanja rezultata.

Član 33. 
Član 57. menja se i glasi: 
„Članu Saveta mesne zajednice mandat prestaje istekom vremena na koje je izabran, a pre isteka vremena: 
1. podnošenjem ostavke
2. donošenjem odluke o raspuštanju Saveta mesne zajednice  
3. ako je pravnosnažnom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora
4. ako je pravnosnažnom odlukom suda lišen poslovne sposobnosti
5. ako mu prestane prebivalište na teritoriji mesne zajednice
6. gubljenjem državljanstva RS
7. zbog smrti.
Član Saveta mesne zajednice može podneti ostavku usmeno na sednici Saveta, a između dve sednice podnosi

je u formi overene pismene izjave. 
Posle podnošenja usmene ostavke, Savet bez odlaganja, na istoj sednici utvrđuje da je članu Saveta prestao

mandat. 
O ostavci koju je član Saveta podneo između dve sednice, Savet je dužan da odluči na prvoj narednoj sednici. 
Ako članu Saveta mesne zajednice prestaje mandat nastupanjem slučaja iz stav 1. tač. 2. do 7. ovog člana,

Savet mesne zajednice na prvoj narednoj sednici, posle obaveštenja o nastupanju takvog slučaja utvrđuje da je članu
Saveta prestao mandat.“

Član 34. 
Član 58. briše se.

Član 35.
Član 59. menja se i glasi:
„Ako  članu  Saveta  mesne  zajednice  prestane  mandat  pre  isteka  vremena  na  koje  je  izabran,  mandat  se

dodeljuje prvom sledećem kandidatu sa najvećim brojem glasova.“

Član 36. 
Član 60. briše se.

Član 37.
Član 61. briše se.

Član 38. 
Posle  člana 61.  naziv  naslova:  „VIII.  STRUČNA  SLUŽBA  I  MATERIJALNO-FINANSIJSKO

POSLOVANJE“ menja se i glasi: „VIII. STRUČNA SLUŽBA MESNE ZAJEDNICE“.

Član 39. 
Član 62. menja se i glasi:
„Za obavljanje stručnih, administrativnih  i drugih poslova  poslova za potrebe  Mesne zajednice može da se

obrazuje stručna služba.
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Obavljanje  pojedinih  stručnih  poslova  Mesna  zajednica  može  poveriti  drugoj  organizaciji,  ustanovi,
preduzetniku ili pojedincu.

Stručnom službom rukovodi sekretar Mesne zajednice.“

Član 40. 
U članu 63. stav 1. reči: „predsedniku Mesne zajednice i“ brišu se.
Stav 2. menja se i glasi: 
„Sekretar mesne zajednice obavlja stručne, administrativne, tehničke, finansijske i druge poslove u skladu sa

zakonom i aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova u mesnoj zajednici.“

Član 41. 
Član 64. menja se i glasi:
„Na prava i obaveze sekretara mesne zajednice primenjuju se odredbe opšteg propisa kojim se uređuju radni

odnosi.
Kandidat za zasnivanje radnog odnosa na poslovima sekretara mora da ispunjava uslove za rad na poslovima

određenim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Mesne zajednice.“   

Član 42. 
Član 65. briše se.

Član 43.
Član 68. menja se i glasi:
„Mesna zajednica  najmanje jednom godišnje,  do 15.  marta za prethodnu godinu, podnosi  izveštaj  o  radu,

ostvarivanju programa mesne zajednice i korišćenju sredstava koja joj je opština prenela, unutrašnjoj organizacionoj
jedinici opštinske uprave nadležnoj za poslove finansija. 

Mesna zajednica donosi finansijski plan za narednu kalendarsku godinu i dostavlja ga na saglasnost nadležnom
organu opštine, shodno odredbama Odluke o mesnim zajednicama.“

Član 44.
Član 69 menja se i glasi:

 „Predlog za izmenu Statuta može podneti najmanje 50 građana upisanih u birački spisak na teritoriji Mesne
zajednice ili Savet Mesne zajednice.

Izmene Statuta Mesne zajednice vrše se na način i po postupku previđenom za njegovo donošenje.“ 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 45.
Odredbe ove Odluke o organu i postupku izbora za organ Mesne zajednice primenjivaće se od prvih narednih

izbora za organ Mesne zajednice.
Izabrani organi Mesne zajednice nastavljaju da obavljaju poslove iz svoje nadležnosti,  do isteka mandatnog

perioda na koji su izabrani.

Član 46.
Sekretar mesne zajednice sačiniće prečišćen tekst Statuta Mesne zajednice Male Pijace u roku od 30 dana od

dana stupanja na snagu ove odluke.
Prečišćen tekst Statuta Mesne zajednice Male Pijace objavljuje se u „Službenom listu opštine Kanjiža“. 

Član 47.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli Mesne zajednice Male Pijace.   

Mesna zajednica Male Pijace
Broj: 23/2016
Dana: 14.3.2016. godine 
Male Pijace 

Zamenik predsednika MZ
Ede Sarapka s. r.
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Na osnovu člana 74. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“. br. 129/07 i 84/2014-dr.zakon) i člana
11. i 24. Odluke o mesnim zajednicama („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 3/2012) Savet Mesne zajednice  Orom na
sednici održanoj  16. 03. 2016. godine doneo je

O D L U K U
o izmeni Statuta mesne zajednice Orom

Član 1.
Ovim Odlukom vrši se izmena Statuta Mesne zajednice Orom ( u daljem tekstu: Statut) koji je doneo Savet

Mesne zajednice  Orom na sednici održanoj 23. marta 2012. godine.

Član 2.
Član 31. Statuta menja se i glasi:
„ Savet Mesne zajednice ima 10 članova.

  Članove Saveta Mesne zajednice i predsednika biraju građani Mesne zajednice tajnim glasanjem, u izbornim
jedinicama utvrđenim za izbor odbornika Skupštine opštine Kanjiža, na način utvrđen odlukom o izboru članova Saveta
i predsednika Mesne zajednice.“

Član 3.
Član 45. Statuta menja se i glasi:
„Predsednik mesne zajednice predsedava sednicama saveta i učestvuje u njegovom radu sa pravom glasa.“

Član 4. 
Odluka o izmeni Statuta Mesne zajednice Orom stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj

tabli Mesne zajednice Orom i objavljuje se u „Službenom listu opštine Kanjiža“.

MESNA ZAJEDNICA OROM                                                                Predsednik mesne zajednice
Broj: 26/2016.                                                                                                     Leko Robert s. r.
Dana, 16. 03. 2016. godine
Orom
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