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На основу члана 96. став 10. тачка 2. и члана 97. став 4., 5. и 7. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 и 121/2012 ) и члана 74. тачка 1б Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст, 14/2013 и 21/2013) Општинско веће општине
Кањижа, на 50. седници донелo је
Р Е Ш Е Њ Е
о отуђењу грађевинског земљишта уписаног у ЛН бр. 940, к.о. Кањижа
из јавне својине општине Кањижа непосредном погодбом
I
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа, непосредном погодбом, уписано
у ЛН бр. 940, к.о. Кањижа, парцела бр. 4/3, у површини од 25 м2 и парцела бр. 4/4 у површини од 42 м2, ради
прибављања грађевинске дозволе сувласницима бесправно саграђеног објекта, Сечеи Фабиану из Кањиже, ул.
Босанска бр. 14. и Сечеи Буш Клари из Кањиже, са исте адресе, у идеалним деловима ½, уз накнаду.
II
Непокретност из тачке I овог Решења отуђује се по тржишној цени од 1710,00 динара по m² коју је
утврдило Министарство финансија – Пореска управа – Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа
записником бр. 47-03/2013-25 од 4. новембра 2013. године.
III
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кањижа из тачке I овoг решења
закључујесе у року од 30 дана од дана коначности овог решења.
IV
О извршењу овог решења стара се организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна
за имовинско-правне послове.
V
Ово решење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Сечеи Фабиан и Сечеи Буш Клара, обоје са пребивалиштем у Кањижи, ул. Босанска бр. 14, поднели су
Општинској управи општине Кањижа захтев за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа
непосредном погодбом, ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на предметном
грађевинском земљишту.
У поступку поднетом по захтеву утврђено је:
- да су подносиоци захтева сувласници непокретности изграђене на парцели бр. 442/1 и парцели 442/3, у
укупној површини од 7 а 17 м², уписаној у ЛН бр. 5423, к.о. Кањижа,
- да су на суседној парцели бр. 4/2 к.о. Кањижа, насип, стари насип и ров, у површини од 1 ха 12 ар 21 м2,
уписаној у ЛН 5814, к.о. Кањижа, у јавној својини општине Кањижа бесправно саградили објекат и надлежном
органу управе поднели захтев за легализацију истог,
- да је из акта Одељења за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа бр. 9235/2013-III од 17.09.2013. године утврђено да је поднет захтев за легализацију бесправно саграђеног објекта у
сувласништву именованих лица, те да је за потребе тог поступка непоходно да се формира грађевинска парцела,
- да је у складу са важећим планским документом дана 12.04.2012. године урађен пројекат препарцелације
бр. У 36/2012-06 потврђен од стране Општинске управе општине Кањижа – Одељења за инспекцијско-надзорне
послове, којим се на грађевинском земљишту у јавној својини на коме је бесправно саграђен објекат формирају две
нове парцеле, и то: парцела бр. 4/2, у површини од 25 м2 и парцела бр. 4/3, у површини од 42 м2, које испуњавају
услове грађевинске парцеле и предмет су поднетог захтева за отуђење из јавне својине,
- да је Министарство финансија – Пореска управа – Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа
утврдила тржишну цену грађевинског земљишта које је предмет отуђења у износу од од 1710,00 динара по m².
Сагласно одредбама члана 96. став 9. тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 и 121/2012) грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити или дати у
закуп непосредном погодбом у случају прибављања грађевинске дозволе власнику бесправно саграђеног објекта,
који је захтев поднео у роковима прописаним овим законом, ако је изградња тог објекта у складу са условима
предвиђеним законом.
У члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010,
24/2011 и 121/2012) утврђено је да о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, по спроведеном поступку
непосредне погодбе, надлежни орган доноси решење о отуђењу грађевинског земљишта, као и да је ово решење
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коначно у управном поступку. У ставу 7. истог члана утврђено је да се пo коначности решења закључује уговор
између јединице локалне самоуправе и лица коме се земљишта отуђује, у року од 30 дана од дана коначности
решења о отуђењу.
Одредбама члана 74. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен
текст, 14/2013 и 21/2013) утврђена је надлежност Општинског већа општине Кањижа да одлучује о отуђењу
земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом о планирању и изградњи (легализација, исправка
граница, формирање грађевинске парцеле и др.).
Имајући у виду наведено утврђено је да су испуњени услови да се Сечеи Фабијану и Сечеи Буш Клари из
Кањиже, сувласницима бесправно изграђеног објекта за који постоји могућност легализације отуђи наведено
грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа непосредном погодбом, ради прибављања грађевинске
дозволе сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009,
64/2010, 24/2011 и 121/2012).
На основу изнетог донето решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може
тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-352/2013-I/Ц
Дана: 12. 12.2013. године.
Кањижа

Председник Општинског већа
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 96. став 10. тачка 2. и члана 97. став 4., 5. и 7. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 и 121/2012 ) и члана 74. тачка 1б Статута општине Кањижа
(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст, 14/2013 и 21/2013) Општинско веће општине
Кањижа, на 50. седници донелo је
Р Е Ш Е Њ Е
о отуђењу грађевинског земљишта уписано у ЛН бр. 5814, к.о. Кањижа
из јавне својине општине Кањижа непосредном погодбом
I
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа, уписано у ЛН бр. 5814, к.о.
Кањижа, парцела бр. 5765/2, у површини од 11466 м2, ради прибављања грађевинске дозволевласнику бесправно
саграђеног објекта, привредном друштву KRIN- WOOD D.O.O. са седиштем у Кањижи, ул. Београдска бб,
непосредном погодбом.
II
Непокретност из тачке I овог решења отуђује се по тржишној цени од 478.739,00 динара коју је утврдило
Министарство финансија – Пореска управа – Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа записником бр.
47-03/2013-28 од 12. новембра 2013. године.
III
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Кањижа из тачке I овoг решења
закључујесе у року од 30 дана од дана коначности овог решења.
IV
О извршењу овог решења стара се организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна
за имовинско-правне послове.
V
Ово решење је коначно у управном поступку.
О б р а з л о ж е њ е
Привредно друштво KRIN- WOOD D.O.O. са седиштем у Кањижи, ул. Београдска бб, поднелo je Општинској
управи општине Кањижа захтев за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа непосредном
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погодбом, ради прибављања грађевинске дозволе за бесправно саграђен објекат на предметном грађевинском
земљишту.
У поступку поднетом по захтеву, утврђено је:
- да je на непокретности уписаној у ЛН бр. 5814, к.о. Кањижа, бр. 5765/2 к.о. Кањижа, грађевинска парцела,
у површини од 11466 м2, привредно друштво KRIN- WOOD D.O.O. са седиштем у Кањижи, ул. Београдска
бб,бесправно саградило објектете да јенадлежној организационој јединици општинске управе поднео захтев за
легализацију истих;
- да је предметна непокретност у јавној својини општине Кањижа;
- да је из акта Одељења за инспекцијско-надзорне послове Општинске управе општине Кањижа бр. OU350-81/2010 од 2. марта 2010 године утврђено да је привредно друштво KRIN- WOOD D.O.O. поднело захтев за
легализацију бесправно саграђених објеката;
- да је Министарство финансија – Пореска управа – Регионални центар Нови Сад - Експозитура Кањижа
утврдила тржишну цену грађевинског земљишта које је предмет отуђења у износу од 478.739,00 динара.
Сагласно одредбама члана 96. став 9. тачка 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 и 121/2012) грађевинско земљиште у јавној својини може се отуђити или дати у
закуп непосредном погодбом у случају прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта
који је захтев поднео у роковима прописаним овим законом, ако је изградња тог објекта у складу са условима
предвиђеним законом.
У члану 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010,
24/2011 и 121/2012) утврђено је да о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, по спроведеном поступку
непосредне погодбе, надлежни орган доноси решење о отуђењу грађевинског земљишта, као и да је ово решење
коначно у управном поступку. У ставу 7. истог члана утврђено је да се пo коначности решења закључује уговор
између јединице локалне самоуправе и лица коме се земљишта отуђује у року од 30 дана од дана коначности
решења о отуђењу.
Одредбама члана 74. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен
текст, 14/2013 и 21/2013) утврђена је надлежност Општинског већа општине Кањижа да одлучује о отуђењу
земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом о планирању и изградњи (легализација, исправка
граница, формирање грађевинске парцеле и др.).
Имајући у виду наведено, утврђено је да су испуњени услови да се привредном друштву KRIN- WOOD
D.O.O. са седиштем у Кањижи, ул. Београдска бб, власнику бесправно изграђених објеката за које постоји
могућност легализације отуђи наведено грађевинско земљиште у јавној својини општине Кањижа, непосредном
погодбом, ради прибављања грађевинске дозволе сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 и 121/2012).
На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба, већ се може
тужбом покренути управни спор код Управног суда у року од 30 дана од дана достављања решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће општине Кањижа
Број: 02-353/2013-I/Ц
Дана: 12. 12. 2013.године.
Кањижа

Председник Општинског већа
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2007) и
члана 90. став 3. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст, 14/2013 и
21/2013) Председник општине Кањижа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу помоћника председника општине Кањижа

I
Др ЗОЛТАН КАТКИЧ, дипл. ветеринар из Кањиже, поставља се за помоћника Председника општине
Кањижа, за област образовања, почев од 3. јануара 2014. године.
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II
Помоћник Председника општине Кањижа из тачке I овог решења поставља се на период од четири године и
функцију обавља волонтерски.
Помоћник Председника општине може бити разрешен и пре истека времена на које је постављен, даном
подношења оставке, односно даном разрешења.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 02-1/2014-I/А
Дана: 3. јануара 2014. године
Кањижа

Председник општине Кањижа
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 11. став 2. и члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09) и члана 7.
Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројекатау култури који се финансирају или
суфинансирају из буџета општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/10), председник општине
Kaњижа расписује
К О Н К У Р С
за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у култури у 2014. години,
у вредности од 2.500.000 динара
Под програмима и пројектима укултури који се финансирају или суфинансирају из буџета Општине подразумевају
се програми и пројекти у култури и пројекти уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури,
који се односе на:
– организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, саветовања, сусрета и изложби)
значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота општине
– очување и неговање народних обичаја
– учешће на такмичењима и фестивалима
– подстицање аматерског културно-уметничког рада
– издавање књига и часописа
– превод књига
– издавање ЦД-а и аудио визуелних издања.
Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма односно пројеката у култури имају
следећи субјекти у култури:
– установе културе,
– аматерска културно-уметничка друштва и
– други субјекти у култури као што су: задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници
регистровани за обављање делатности у култури и друга правна лица и субјекти у култури.
Субјекти у култури имају право да поднесу пријаву за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у
култури под условом да им је регистровано седиште на територији Општине.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији за доделу средстава у области културе на обрасцу „ПРИЈАВА на конкурс
за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у култури” (образац бр. 1).
За сваки програм односно пројекат подноси се посебна пријава.
Подносилац пријаве уз образац бр. 1. прилаже:
– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат у култури регистрован;
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– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи пројекти и сл.),
сачињен од стране подносиоца пријаве и
– детаљан опис програма односно пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава.
Образац бр. 1 - „ПРИЈАВА на конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у култури”је доступан на званичној презентацији општине Кањижа.
Пријаве се подносе у штампаном облику, а предају се у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или
достављају путем поште на адресу: Кањижа, Главни трг 1, са назнаком „КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
КУЛТУРУ“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узети у разматрање.
Рок за доставу пријава: 31. јануар 2014. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-14/2014-I/А
Дана: 15. 01. 2014. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Њилаш Михаљ с. р.

На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 12/2008), а у вези са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 22/2013)председник општине Кањижа расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа за 2014. годину
Укупан износ средстава намењених финансирању пројеката невладиних организација из буџета општине Кањижа
за 2014. годину износи: 10.000.000,00динара.
Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са територије општине
Кањижа у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета општине
Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 12/2008) за реализацију пројеката из следећих области:
1. активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора
2. подстицања и развоја привредних делатности (туризам, занатство, стари и ретки занати, задругарство и др)
3. развој локалне заједнице
4. екологије, заштите животне средине и здравља грађана
5. афирмисања људских и мањинских права
6. програма за образовање
7. програма за омладину
8. програма за стара лица
9. афирмисања демократизације локалне средине
10. развоја цивилног друштва
11. социјално-хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са
инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.)
12. културне баштине, неговања историјских тековина
13. волонтерства
14. заштите бораца ратних војних и цивилних инвалида
15. заштите и помоћи лицима лечених од болести зависности
16. активности пензионерских организација
17. неформалног образовања
18. афирмисања женских права
19. за развој јавног информисања
20. други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма
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Одлуком председника општине бр. 02-5/2014-I/A од дана 6. јануара 2014. године као приоритетне области за
пројекте невладиних организација који се финансирају из буџета општине Кањижа по јавном конкурсу у 2014.
години утврђене су области под редним бројевима: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11. и 13.
Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) којa су регистрованa на територији
општине Кањижа, односно имају седиште или огранак и делују на подручју општине Кањижа као општинске,
међуопштинске или републичке организације. Право учешћа имају само онa удружења грађана која своје циљеве не
остварују првенствено у области културеили пољопривреде и то потврђују решењем о упису удружења у Регистар.
Невладина организација (удружење) може учествовати на конкурсу са највише 2 пројекта, а средства из буџета
општине Кањижа додељују се за финансирање само једног пројекта.
Пројекат се мора реализовати на територији општине Кањижа. Пројекат мора бити завршен до истека буџетске
године, односно до 31.12.2014. године.
Невладина организација (удружење) је дужна да обезбеди средства у висини од 10% вредности пројекта из других
извора за реализацију пројекта.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна
документација се може преузети сваког радног дана у термину од 8,00 до 12,00 часова, у Услужном центру
Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1., у канцеларији бр. 24., односно преузети са званичне webпрезентације општине Кањижа (www.kanjiza.rs/конкурси)
Конкурсна документација садржи:
1. образац пријаве
2. биографију координатора пројекта и кључних сарадника
3. фотокопију решења о упису организације (удружења) у Регистар
4. фотокопију оснивачког акта (статута)
Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
НВО, на адресу Главни трг бр. 1., 24420 Кањижа, поштом или предајом у Услужном центру Општинске управе
општине Кањижа.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон: 876–155 лок. 244 код Пирошке Дарабан.
Рок за подношење пријава је 31. јануар 2014. године, до 12,00 часова.
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса
2. остварени резултати НВО претходних година и материјална и
кадровска опремљеност
3. одрживост пројекта
4. сарадња са локалном заједницом

од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.
од 1–10 бод.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем
обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или е-mail-а и непотписане
пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјали се неће оцењивати/бодовати. Конкурсна
документација се не враћа.
Након доношења одлуке о избору пројеката који ће бити финансирани током 2014. године, са подносиоцима истих
ће се закључити уговори о финансирању реализације пројеката.
Одлука о избору пројеката НВО који се финансирају из буџета општине Кањижа за 2014. годину биће донета у року
од 15 дана од дана закључења конкурса.
Одлука о избору пројеката НВО који се финансирају из буџета општине Кањижа биће објављена у средствима
јавног информисања и на званичној интернет презентацији општине Кањижа, најкасније у року од 14 дана од дана
закључења уговора.
Јавни конкурс објавити у средствима јавног информисања и на званичној презентацији општине Кањижа.
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Председник општине Кањижа
Њилаш Михаљ с. р.
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