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На основу члана 11. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката у култури 
који се финансирају или суфинансирају из буџета општине („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 8/2010) и на основу 
предлога Комисије за доделу средстава у области културе председник општине Кањижа донео је 

О  Д  Л  У К  У 

о избору пројеката у области културе који се финансирају 

из буџета општине Кањижа у 2014. години 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава за финансирање пројеката у области културе из буџета општине 
Кањижа за 2014. годину у укупном износу од2.500.000,00 динара према следећем: 
 

 ПОДНОСИОЦ ПРИЈАВЕ ИЗНОС 

1. КУД „Petıfi Sándor“, Трешњевац 280.000,00 
2. КУД „Jókai Mór“, Мале Пијаце 270.000,00 
3. КУД „Bartók Béla“, Хоргош 210.000,00 
4. Друштво рукотворина Етнокуће „Звучара“, Ором 210.000,00 
5. Фолклорно плесно друштво „Тиса“, Кањижа 200.000,00 
6. Удружење љубитеља хармонике, Кањижа 200.000,00 
7. МКУД „Ozoray Árpád“, Кањижа 170.000,00 
8. САКУД „Свети Сава“, Кањижа 130.000,00 
9. Камерни хор „Cantilena“, Кањижа 120.000,00 

10. Удружење „Потиски тамбураши“, Кањижа 115.000,00 
11. Војвођански ликовни круг, Кањижа 80.000,00 
12. Филмска радионица „Cinema“, Кањижа 65.000,00 
13. Удружење „Војвођански Истраживачки Центар“, Кањижа 60.000,00 
14. КУД „Златно класје“, Долине 40.000,00 
15. Уметничка радионица „Кањишки круг“, Кањижа 40.000,00 
16. КУД „Адорјан“, Адорјан 40.000,00 
17. КУД „Плава Тиса“, Адорјан 40.000,00 
18. КУД „Petıfi Sándor“, Ором 40.000,00 
19. Културно плесно друштво „Болеро“, Кањижа 40.000,00 
20. КУД „Бели багрем“, Тотово Село 40.000,00 
21. КУД „Братство“, Мартонош 40.000,00 
22. Удружење Рома Мартонош 40.000,00 
23. Удружење грађана „КОРИТАРИ“, Адорјан 30.000,00 

 

II 

Уговорофинансирањуилисуфинансирањупрограмаодноснопројекатаукултурисаизабранимподносиоцимапр
ијавеизтачке I ове Одлуке закључиће се по коначности ове одлуке. 
 

III 

Одлуку доставити учесницима Јавног конкурса и објавити на званичној интернет презентацији општине 
Кањижа, на огласној табли општине Кањижа, у „Службеном листу општине Кањижа” и у средствима јавног 
информисања.  
 
 
РепубликаСрбија 
АутономнаПокрајинаВојводина      Председник општине Кањижа 
ОпштинаКањижа        Михаљ Њилашс. р. 
Председник општине Кањижа 
Број: 400-14/2014-I/A-5 
Дана: 21. 02. 2014. год.  
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 28. став 4.  Закона о Aгенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) и члана 66. 
Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012, 22/2012 и 21/2013) Комисија 
за кадровска и административна питања и радне односе на 15. седници даје 
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ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

 о именовању МАРИЈЕ МИЛОВАНОВИЋ, секретара Скупштине општине Кањижа за секретара 
Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу и вршење друге јавне функције. 
 
 Ово мишљење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и доставити Агенцији за борбу против 
корупције, са седиштем у Београду, Царице Милице бр. 1.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

  
 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-157/2012-I/Б од 5. јула 2012. године Марија Миловановић, 
дипл. правник из Кањиже постављена је за секретара Скупштине општине Кањижа. Наведена функција сматра се 
јавном функцијом у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) (и 
даљем тексту: Закон).  

Скупштина општине Кањижа дана 31. јануара 2014. године донела је решење о именовању Општинске 
изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу бр. 02-46/2014-I/Б којим се за секретара Општинске изборне 
комисије именује Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа.  

Сагласно одредбама члана 28. Закона функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну 
функцију и који намерава да више функција врши истовремено, дужан је да у року од три дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев функционер доставља и прибављено 
позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију, а функционер који је 
изабран на јавну функцију непосредно од грађана доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у 
коме је функционер.  

Обзиром на чињеницу да је именована јавни функционер, сагласно одредбама Закона  и одредбама члана 
66. Пословника Скупштине општине Кањижа  Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине Кањижа даje позитивно мишљење Марији Миловановић, секретару Скупштине општине 
Кањижа о вршењу друге јавне функције.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Замeник председника Комисије  
Општина Кањижа                 Борислав Којићс. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Комисија за кадровска и административна  
питања и радне односе  
Број: 02-49/2014-I/Б  
Дана: 31.01. 2014. године 
К а њ и ж а 
 

 
На основу члана 28. став 4.  Закона о Aгенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) и члана 66. 
Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012, 22/2012 и 21/2013) Комисија 
за кадровска и административна питања и радне односе на 15. седници даје 

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

 о именовању ПИРОШКЕ ДАРАБАН, члана Општинског већа општине Кањижа за члана Општинске 
изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу и вршење друге јавне функције. 
 
 Ово мишљење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и доставити Агенцији за борбу против 
корупције, са седиштем у Београду, Царице Милице бр. 1.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

  
 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-182/2012-I/Б од 24. јула 2012. године Пирошка Дарабан из 
Кањиже изабрана је за члана Општинског већа општине Кањижа. Наведена функција сматра се јавном функцијом у 
смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) (и даљем тексту: 
Закон).  
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Скупштина општине Кањижа дана 31. јануара 2014. године донела је решење о именовању Општинске 
изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу бр. 02-46/2014-I/Б којим се за члана Општинске изборне 
комисије именује Пирошка Дарабан, члан Општинског већа општине Кањижа.  

Обзиром на чињеницу да је именована јавни функционер, сагласно одредбама Закона  и одредбама члана 
66. Пословника Скупштине општине Кањижа  Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине Кањижа даje позитивно мишљење Пирошки Дарабан, члану Општинског већа општине 
Кањижа о вршењу друге јавне функције.  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Замeник председника Комисије 
Општина Кањижа        Борислав Којић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Комисија за кадровска и административна  
питања и радне односе 
Број: 02-50/2014-I/Б 
Дана: 31. 01. 2014. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 28. став 4.  Закона о Aгенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење), члана 66. 
Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012, 22/2012 и 21/2013) Комисија 
за кадровска и административна питања и радне односе на 15. седници даје 

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

 о именовању АНАСТАЗИЈЕ ВОЛЕНТЕР ТАКАРИЧ, члана Општинског већа општине Кањижа за члана 
Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу и вршење друге јавне функције. 
 
 Ово мишљење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и доставити Агенцији за борбу против 
корупције, са седиштем у Београду, Царице Милице бр. 1.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

  
 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-182/2012-I/Б од 24. јула 2012. године Анастазија Волентер 
Такарич из Орома изабрана је за члана Општинског већа општине Кањижа. Наведена функција сматра се јавном 
функцијом у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) (и 
даљем тексту: Закон).  

Скупштина општине Кањижа дана 31. јануара 2014. године донела је решење о именовању Општинске 
изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу бр. 02-46/2014-I/Б којим се за члана Општинске изборне 
комисије именује Анастазија Волентер Такарич, члан Општинског већа општине Кањижа.  

Сагласно одредбама члана 28. Закона, функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну 
функцију и који намерава да више функција врши истовремено, дужан је да у року од три дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев функционер доставља и прибављено 
позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију, а функционер који је 
изабран на јавну функцију непосредно од грађана доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у 
коме је функционер.  

Обзиром на чињеницу да је именована јавни функционер, сагласно одредбама Закона  и одредбама члана 
66. Пословника Скупштине општине Кањижа  Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине Кањижа даje позитивно мишљење Анастазији Волентер Такарич, члану Општинског већа 
општине Кањижа о вршењу друге јавне функције.  
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Замeник председника Комисије 
Општина Кањижа                 Борислав Којић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Комисија за кадровска и административна  
питања и радне односе  
Број: 02-51/2014-I/Б  
Дана: 31. 01. 2014. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 28. став 4.  Закона о Aгенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) и члана 66. 
Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012, 22/2012 и 21/2013) Комисија 
за кадровска и административна питања и радне односе на 15. седници даје 

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

 о именовању РОБЕРТА ШАТАИЈА, члана Општинског већа општине Кањижа за члана Општинске 
изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу и вршење друге јавне функције. 
 
 Ово мишљење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и доставити Агенцији за борбу против 
корупције, са седиштем у Београду, Царице Милице бр. 1.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

  
 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-182/2012-I/Б од 24. јула 2012. године Роберт Шатаи из 
Кањиже изабран је за члана Општинског већа општине Кањижа. Наведена функција сматра се јавном функцијом у 
смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) (и даљем тексту: 
Закон).  

Скупштина општине Кањижа дана 31. јануара 2014. године донела је решење о именовању Општинске 
изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу бр. 02-46/2014-I/Б којим се за члана Општинске изборне 
комисије именује Роберт Шатаи, члан Општинског већа општине Кањижа.  

Сагласно одредбама члана 28. Закона, функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну 
функцију и који намерава да више функција врши истовремено, дужан је да у року од три дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев функционер доставља и прибављено 
позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију, а функционер који је 
изабран на јавну функцију непосредно од грађана доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у 
коме је функционер.  

Обзиром на чињеницу да је именовани јавни функционер, сагласно одредбама Закона  и одредбама члана 
66. Пословника Скупштине општине Кањижа  Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине Кањижа даje позитивно мишљење Роберту Шатаију члану Општинског већа општине Кањижа 
о вршењу друге јавне функције.   
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Замeник председника Комисије 
Општина Кањижа        Борислав Којић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Комисија за кадровска и административна  
питања и радне односе  
Број: 02-52/2014-I/Б  
Дана: 31. 01. 2014. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 28. став 4.  Закона о Aгенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 – аутентично тумачење) и члана 66. 
Пословника Скупштине општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 17/2012, 22/2012 и 21/2013) Комисија 
за кадровска и административна питања и радне односе на 15. седници даје 



Број:  3.            24.02.2014.                                СТРАНА  43.  OLDAL                                      2014.02.24.           3. szám 

 
 

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ 

 

 

 о именовању АНИТЕ ЊИЛАШ ЛЕОНОВ, директора привредног друштва „Диспечер“ д.о.о. Кањижа за 
члана Општинске изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу и вршење друге јавне функције. 
 
 Ово мишљење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“ и доставити Агенцији за борбу против 
корупције, са седиштем у Београду, Царице Милице бр. 1.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

  
 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-278/2012-I/Б од 13.9.2012. године Анита Њилаш Леонов из 
Орома именована је за директора привредног друштва „Диспечер“ д.о.о. Кањижа чији је оснивач општина Кањижа. 
Наведена функција сматра се јавном функцијом у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 67/2013 – одлука УС и 112/2013 
– аутентично тумачење) (и даљем тексту: Закон).  

Скупштина општине Кањижа дана 31. јануара 2014. године донела је решење о именовању Општинске 
изборне комисије општине Кањижа у сталном саставу бр. 02-46/2014-I/Б којим се за члана Општинске изборне 
комисије именује Анита Њилаш Леонов, директор привредног друштва „Диспечер“ д.о.о. Кањижа.  

Сагласно одредбама члана 28. Закона, функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну 
функцију и који намерава да више функција врши истовремено, дужан је да у року од три дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев функционер доставља и прибављено 
позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију, а функционер који је 
изабран на јавну функцију непосредно од грађана доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у 
коме је функционер.  

Обзиром на чињеницу да је именована јавни функционер, сагласно одредбама Закона  и одредбама члана 
66. Пословника Скупштине општине Кањижа Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 
Скупштине општине Кањижа даje позитивно мишљење Анити Њилаш Леонов, директору привредног друштва 
„Диспечер“ д.о.о. Кањижа о вршењу друге јавне функције.   
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Замeник председника Комисије 
Општина Кањижа        Борислав Којић с. р. 
Скупштина општине Кањижа 
Комисија за кадровска и административна  
питања и радне односе  
Број: 02-53/2014-I/Б  
Дана: 31. 01. 2014. године 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 9. и 10. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Службени лист општине Кањижа“, 
бр. 22/2013), 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. и 108/2013 ) и члана 71. тачкa 3. Статута општине Кањижа („Службени 
лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 –пречишћен текст,  14/2013 и21/13) Председник општине Кањижа, доноси 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину Раздео 2, глава 1, функција 
130, економска класификација 499121 - текућа буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном 
износу од 58.000,00 динара. 
  
 
 2. Средствима из тачке 1. овог решења отвара се нова позиција у оквиру Раздела 2, глава 6.1, функција 912, 
економска класификација 463 (482), позиција 6043, тако да апропријација укупно износи 58.000,00 динара. 
 
 
 3. Средства су строго наменског карактера. 
 
 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије и локалну пореску 
администрацију. 
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 5. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Кањижа       Председник општине Кањижа 
Председник општине        Михаљ Њилаш с. р. 
Број: 400-58/2014-I/A 
Дана: 10.02.2014. год 
К а њ и ж а  
 
 
На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011) и члана 3. 
Одлуке о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2013) Председник општине 
Кањижа донео је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката 

 
1. 

На терет раздела 1. главе 1. функције 110, економске класификације 481942 – дотације политичким 
странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 106.559,68 динара за финансирање редовног рада 
политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у Скупштину општине Кањижа. 

 
2. 

Средства се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова који су политички субјекти 
освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 
 

3. 

Средства из тачке 1., а према критеријуму из тачке 2. овог решења распоређују се следећим политичким 
субјектима:  
 

ред 
бр 

назив изборне листе 

број гл. које 
је добила 
изборна 

листа 

коеф.  проценат 
месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 
1 Демократска странка – Борис Тадић 3.352 1,0 3.352 28,96% 0,00 
2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 54.067,14 

3 
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак 

793 1,0 793 6,85% 10.276,90 

4 
Време је за буђење  – „Укрок“ 
Франчик Јожеф/Леко Лајош 

1.272 1,0 1.272 10,99% 16.484,51 

5 
Покрет Мађарске наде – Балинт 
Ласло 

491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 
Иштван 

1.249 1,0 1.249 10,79% 16.186,44 

 Укупно: 11.329  11.575,5 100,00% 106.559,68 

 
4. 

Одељење за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава 
политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  

 
5. 

 Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката користе се у складу са чланом 19. Закона о 
финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011). 

 
6. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Кањижа        Председник општине Кањижа 
Председник општине         Михаљ Њилаш с. р. 
Број: 400-55/2014-I/А 
Дана: 10.02.2014. год. 
К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, број 62/06, 65./08 и 41/09) и 
члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини („Сл. лист општине Кањижа“,бр. 11/08) Председник општине Кањижа је дана 21. 02. 
2014. године, донео 

О  Д  Л  У  К  У 

о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта 

 у државној својини у општини Кањижа 

 

и расписује  

О  Г  Л  А  С  

за јавну лицитацију 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

 

 

I 

-Предмет јавног надметања – 

 

1.а.  Расписује се оглас за јавну  лицитацију у другом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини у општини Кањижа по програму за 2013.г. у следећим катастарским општинама: 

 
КО Број јавног 

надметања 

Површина (ха, 

ари, м2) 

Почетна цена 

( дин / ха) 

Депозит 

(дин) 30% 

Период закупа 

(год) 

ХОРГОШ 1 1,2932 5.600,00 2.173,00 1 
ХОРГОШ 2 68,6004 6.405,00 131.816,00 1 
ХОРГОШ 3 0,2790 1.995,00 167,00 1 
ХОРГОШ 4 1,1520 2.415,00 835,00 1 
ХОРГОШ 5 0,0602 8.015,00 145,00 1 
ХОРГОШ 6 3,5769 2.800,00 3.005,00 1 
ХОРГОШ 7 11,4259 7.210,00 24.715,00 1 
ХОРГОШ 8 0,9145 4.795,00 1.316,00 1 
ХОРГОШ 9 0,6908 7.595,00 1.574,00 1 
ХОРГОШ 10 1,3141 3.605,00 1.422,00 1 
ХОРГОШ 11 1,1609 5.215,00 1.817,00 1 
ХОРГОШ 12 0,6479 6.405,00 1.245,00 1 
ХОРГОШ 13 0,4064 6.020,00 734,00 1 
ХОРГОШ 14 1,7241 6.405,00 3.310,00 1 
ХОРГОШ 15 0,4123 1.995,00 247,00 1 
ХОРГОШ 16 0,3982 1.995,00 239,00 1 
ХОРГОШ 17 0,4252 7.210,00 920,00 1 
ХОРГОШ 18 0,5759 8.015,00 1.385,00 1 
ХОРГОШ 19 0,2040 7.210,00 442,00 1 
ХОРГОШ 20 0,3911 7.210,00 846,00 1 
ХОРГОШ 21 0,5584 4.795,00 804,00 1 
ХОРГОШ 22 0,3826 6.405,00 736,00 1 
ХОРГОШ 23 0,0797 7.210,00 173,00 1 
ХОРГОШ 24 2,4335 4.410,00 3.220,00 1 
ХОРГОШ 25 0,3277 7.210,00 709,00 1 
ХОРГОШ 26 1,9217 2.415,00 1.393,00 1 
ХОРГОШ 28 21,6938 3.605,00 23.462,00 1 
ХОРГОШ 29 54,0717 3.605,00 58.479,00 1 
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ХОРГОШ 30 0,5369 7.210,00 1.162,00 1 
ХОРГОШ 31 6,9242 3.605,00 7.489,00 1 
ХОРГОШ 32 5,9278 4.795,00 8.528,00 1 
ХОРГОШ 33 22,4931 2.415,00 16.297,00 1 
ХОРГОШ 34 0,8517 4.410,00 1.127,00 1 
ХОРГОШ 35 0,4848 5.600,00 815,00 1 
ХОРГОШ 36 17,9944 6.405,00 34.577,00 1 
ХОРГОШ 37 19,7552 7.210,00 42.731,00 1 
ХОРГОШ 38 7,9661 7.210,00 17.231,00 1 
ХОРГОШ 39 1,1575 6.405,00 2.225,00 1 
ХОРГОШ 40 3,0469 6.405,00 5.855,00 1 
ХОРГОШ 41 2,6916 5.215,00 4.212,00 1 
ХОРГОШ 42 1,2816 4.410,00 1.696,00 1 
ХОРГОШ 43 3,8140 3.220,00 3.685,00 1 
ХОРГОШ 44 0,8565 4.795,00 1.233,00 1 
ХОРГОШ 45 7,9767 1.995,00 4.775,00 1 
ХОРГОШ 46 30,2337 2.415,00 21.905,00 1 
ХОРГОШ 47 19,0142 2.415,00 13.776,00 1 
ХОРГОШ 48 26,0578 2.415,00 18.879,00 1 
ХОРГОШ 50 9,9760 1.190,00 3.562,00 1 
ХОРГОШ 52 0,3809 8.400,00 960,00 1 
ХОРГОШ 53 0,6637 1.190,00 237,00 1 
ХОРГОШ 54 0,6348 4.410,00 840,00 1 
ХОРГОШ 55 22,7814 805,00 5.502,00 1 

МАЛЕ ПИЈАЦЕ 56 1,1771 2.415,00 853,00 1 
МАЛЕ ПИЈАЦЕ 57 3,0220 3.605,00 3.269,00 1 
МАЛЕ ПИЈАЦЕ 58 0,8400 11.200,00 2.823,00 1 
МАЛЕ ПИЈАЦЕ 59 0,2953 6.020,00 534,00 1 
МАЛЕ ПИЈАЦЕ 60 0,1507 12.005,00 543,00 1 
МАЛЕ ПИЈАЦЕ 61 0,2026 10.815,00 658,00 1 
МАЛЕ ПИЈАЦЕ 62 0,4665 10.010,00 1.401,00 1 
МАЛЕ ПИЈАЦЕ 63 1,9935 10.395,00 6.217,00 1 

ОРОМ 64 0,9363 13.195,00 3.707,00 1 
ОРОМ 65 1,3897 13.195,00 5.502,00 1 
ОРОМ 66 0,2148 12.810,00 826,00 1 
ОРОМ 67 0,1782 14.420,00 771,00 1 
ОРОМ 68 4,5683 4.410,00 6.044,00 1 

ТРЕШЊЕВАЦ 69 1,5866 3.990,00 1.900,00 1 
ТРЕШЊЕВАЦ 70 0,1996 13.615,00 816,00 1 
ТРЕШЊЕВАЦ 71 0,7125 2.415,00 517,00 1 
ТРЕШЊЕВАЦ 72 0,0985 12.810,00 379,00 1 
ТРЕШЊЕВАЦ 73 0,2947 11.200,00 991,00 1 
ТРЕШЊЕВАЦ 74 0,1924 12.810,00 740,00 1 
ТРЕШЊЕВАЦ 75 0,7608 12.810,00 2.924,00 1 

ВЕЛЕБИТ 76 5,6428 6.020,00 10.191,00 1 
КАЊИЖА 77 1,2774 1.190,00 457,00 1 
КАЊИЖА 78 0,2168 9.590,00 624,00 1 
КАЊИЖА 79 2,5947 10.010,00 7.792,00 1 
КАЊИЖА 80 1,4465 11.200,00 4.861,00 1 
КАЊИЖА 81 0,2154 10.395,00 672,00 1 
КАЊИЖА 82 2,5890 2.415,00 1.876,00 1 
КАЊИЖА 83 0,6428 9.590,00 1.850,00 1 
КАЊИЖА 84 0,9227 9.590,00 2.655,00 1 
КАЊИЖА 85 6,0316 6.790,00 12.287,00 1 
КАЊИЖА 86 1,2735 1.190,00 455,00 1 
КАЊИЖА 87 3,8175 10.395,00 11.905,00 1 
КАЊИЖА 88 1,1731 10.815,00 3.807,00 1 
КАЊИЖА 89 3,4544 10.395,00 10.773,00 1 
КАЊИЖА 90 0,2158 10.395,00 673,00 1 
КАЊИЖА 91 0,2092 10.395,00 653,00 1 
КАЊИЖА 92 0,7908 10.395,00 2.467,00 1 
КАЊИЖА 93 6,9597 2.415,00 5.043,00 1 
КАЊИЖА 94 9,0641 2.800,00 7.614,00 1 
КАЊИЖА 96 2,5098 9.205,00 6.931,00 1 
КАЊИЖА 97 0,4157 2.415,00 302,00 1 
КАЊИЖА 98 0,3132 8.820,00 829,00 1 
КАЊИЖА 99 6,5993 1.610,00 3.188,00 1 
КАЊИЖА 100 1,3861 7.595,00 3.159,00 1 
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КАЊИЖА 101 0,6603 7.595,00 1.505,00 1 
КАЊИЖА 102 0,5680 10.395,00 1.772,00 1 
КАЊИЖА 103 0,5250 10.395,00 1.638,00 1 
КАЊИЖА 104 0,2511 2.800,00 211,00 1 
КАЊИЖА 105 0,2618 9.205,00 723,00 1 
КАЊИЖА 106 0,1620 11.200,00 545,00 1 
КАЊИЖА 107 0,5822 10.395,00 1.816,00 1 
КАЊИЖА 108 0,4641 5.215,00 727,00 1 
КАЊИЖА 109 0,4232 4.795,00 609,00 1 
КАЊИЖА 110 0,1345 9.205,00 372,00 1 
КАЊИЖА 111 0,1191 10.010,00 358,00 1 

МАРТОНОШ 112 0,2941 6.405,00 566,00 1 
МАРТОНОШ 113 1,3530 1.190,00 484,00 1 
МАРТОНОШ 114 4,1940 1.190,00 1.498,00 1 
МАРТОНОШ 115 0,4142 3.605,00 448,00 1 
МАРТОНОШ 116 1,3940 9.205,00 3.850,00 1 
МАРТОНОШ 117 0,3370 8.820,00 892,00 1 
МАРТОНОШ 118 2,5268 3.990,00 3.025,00 1 

АДОРЈАН 119 14,9548 4.410,00 19.786,00 1 
АДОРЈАН 120 4,5960 5.600,00 7.722,00 1 

 УКУПНО 503,8808 

 

 

Лицитациони корак износи 500 динара. 
 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак 
парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које су предмет издавања у закуп, може се извршити 
у згради Општине Кањижа, у канцеларији бр 21 и 19 сваког радног дана од 08 до 13 часова.  
Контакт особе: Коледар Виктор тел. 024-875-017  и мл.  Бимбо Михаљ, тел. 024-875-166, лок. 242. 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке 
недостатке. 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:                
    за КО  ХОРГОШ, МАЛА ПИЈАЦА, и  МАРТОНОШ -  дана26. 02. 2014. г. од 9,00 до 13.00 часова 
    за КО  КАЊИЖА, ВЕЛЕБИТ, АДОРЈАН                     -  дана 27. 02. 2014. г. од  9,00 до 13.00 часова 
за КО  ТРЕШЊЕВАЦ и ОРОМ-  дана 28. 02. 2014. г. од  9,00 до 13.00 часова 

 
 Заинтересовани за обилазак земљишта треба да се пријаве дан раније код  Бохата Јожефа на тел. бр. 063-
891-5303 или у месним канцеларијама. 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања 
пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6.  Све трошкове који настану по основу закупа пољопривредног земљишта у државној својини сносиће 
лице које добије то земљиште у закуп. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се 
користити у друге сврхе. 

8.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп. 
 

II 

– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини 
има: 

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус. 
 2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, 
односно овереним фотокопијама и то:  

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) за правна лица 

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава 
3.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном 

динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун 
Општинске управе општине Кањижа,  број: 840-717804-19 (позив на број.38 214). 

  4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. 
Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач 
одустане од своје понуде депозит се не враћа.  

5. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, који 
настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене.Надметање се наставља после уплате депозита. 

6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава. 
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7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 
првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих 
уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа 
пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања 
приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп. 

 

III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање –  
• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)  
• доказ о уплати депозита 
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до 

дана објављивања огласа) за правна лица 

• важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу 
преузети сваког радног дана на писарници Општине Кањижа. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са 
садржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 

На предњој страни: 

•  Адреса: ОПШТИНА КАЊИЖА, 24420 КАЊИЖА, Главни трг бр. 1, Комисији за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 
На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 
 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 

IV 

 – Рок за подношење пријаве – 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12 сати, дана 07.03.2014 .године. Благовременим 
ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске  управе Општине Кањижа до наведеног рока.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

V 

– Јавно надметање– 
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине 

Кањижа , улица и број: Главни трг бр 1., и то дана 10.03.2014године са почетком у 10.00 часова. 
 

VI 

- Плаћање закупнине – 

 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне лицитације. 
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

VII 

– Средства обезбеђења плаћања – 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10  дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати 
закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде преко Општинске управе Општине Кањижа. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра 
за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и : 
• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или 
• решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа 

пољопривредног земљишта или 
• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или  
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а 

који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа 
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити 

наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  
Ову одлуку објавити у Службеном листу општина Кањижа, на огласној табли Општинске управе Кањижа и месним 
канцеларијама, и на веб страни општине и Министарства, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од 
дана објављивања у Службеном листу општине Кањижа. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     Председник општине Кањижа: 
Општина Кањижа         Михаљ Њилаш с. р. 
Председник општине 
Број: 320-32 /2014- I/A 
Дана: 21 .02.2014. године 

К а њ и ж а 
 
 
На основу члана 7. Одлуке о спортским стипендијама („Службени листопштине Кањижа“, бр. 2/2013) председник 
општине Кањижа дана р а с п и с у ј е 

Ј  А  В  Н  И    О  Г  Л  А  С 

за доделу стипендија спортистима у 2014. години 

 

Јавни оглас се расписује за доделу  стипендија спортистима у 2014. години из буџета општине Кањижа у 
износу од 1.000.000,00 динара. 

 
УСЛОВИ 

 
Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини Кањижа, по свим 

категоријама спортских грана, који стекну статус талентованог - перспективног спортисте. 
Кандидате за статус талентованог–перспективног спортисте предлажу спортске организације, по основу 

категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије и резултата рада, диплома и 
захвалница остварених у протеклој години. 

Услови за остваривање права на стипендију: 

• да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општине Кањижа, и да тамо и тренира 
• да уредно и редовно обавља све обавезе спортисте при спортској организацији, школском тиму, репрезентацији 
итд. 
• да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског живота и стваралаштва, 
• да није млађи од 12 година нити старији од 24 година, 
• да има оцену најмање „врло добар“ из владања у школи коју похађа, 
• да има стално пребивалиште на територији општине Кањижа, 
• да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција. 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Конкурсна документација садржи: 
- образац пријаве (Образац СП-1); 

- потврду да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општинеКањижа, и да тамо и 
тренира; 
- фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
- потврду школе коју похађа да из владања има оцену најмање „врло добар“ или фотокопијусведочанства као доказ; 
- фотокопију личне карте пунолетног кандидата или изјаву родитеља о пребивалишту малолетногкандидата 
(Образац И-3) 

- изјаву пунолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација,установа и 
институција (Образац И-1),  

- односно изјаву родитеља малолетног кандидата да није корисник спортске стипендије код других организација, 
установа и институција (Образац И-2). 

 
По расписаном конкурсу за спортске стипендије, спортски клубови чланови Спортског савеза 

општинеКањижа, подносе предлоге у утврђеном року, највише за два кандидата. 

Сем прописаних образаца, спортски клубови достављају доказе у писаној форми у виду билтена,диплома, 
захвалница, спискова савеза или документа којим потврђују статус спортисте. 
Пријаве на конкурс се подносе Комисији на обрасцу пријаве која чини саставни део ове Одлуке и конкурсне 
документације. 
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА   

 

Критеријуми Максимални 

број бодова 

1. А.Олимпијски спортови  5 
    Б. Неолимпијски спортови 3 

2. Чланство у репрезентацији  Републике Србије  

А.Олимпијски спортови 4 

    Б. Неолимпијски спортови 2 

2/a. Најбољи пласман са репрезентацијом (прво, друго, треће место)  

А.Олимпијски спортови 1 

    Б. Неолимпијски спортови 1 

3. Највећи постигнути резултат у претходној години на званичним домаћим 

првенствима (Првенство Војводине, Првенство Србије) 

 

   А. Прво место 3 

   Б. Друго место 2 

   Ц. Треће место 1 

4. Проглашени таленти Покрајинског секретаријата за спорт и омладину  2 

5.Учешће на школским олимпијадама, побољшање резултата у односу на прошлу 

годину, мишљење тренера, мишљење школе  
1 

Максимално 16 

 
РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА  

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на званичној интернет 
презентацији општине Кањижа 

Обрасци су доступни на интернет страни www.kanjiza.rs.  
 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертамау наведеном року, Комисији за 
доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“, а преко Услужног центра 
Општинске управе општине Кањижа, Кањижа, Главни трг бр. 1.   

Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Службеном листу 
општине Кањижа“ и на званичној презентацији општине Кањижа.  
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина       Председник општине 
Општина Кањижа            Михаљ Њилаш с. р. 
Председник општине 
Број: 66-5/2014-I/А 
Дана: 24.02.2014. године  
К а њ и ж а 
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 
Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220 
Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа 
Штампа се у штампарији „Инфо-Кањижа“ д. о. о. 

 

 


