
Број:  11.                   13.06.2019.                 СТРАНА  414.  OLDAL                              2019. 06.13.             11.  szám 

 

 
На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка, 16/2013 и 9/2017) и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на 113. седници донело је 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 8845 К. О. ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности у укупној површини од 

145m² (свлачионица бр. 25, свлачионица бр. 24, сала бр. 26, магацин бр. 27, канцеларија бр. 17, сала бр. 2) који 

се налази у оквиру зграде бр. 1 – зграда културе на парц. бр. 1383 к.о. Хоргош која се налази у Хоргошу, ул. 

Велика бр. 2, на период од пет година, прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања. 

 

II 

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 5.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за остваривање 

општег циља и интересе удружења грађана која не обавља привредну делатност. 

 

IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објави оглас, размотри прикупљене понуде на 

јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави Општинском 

већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-237/2019-I 

Дана: 13.6.2019. године. 

Кањижа 

 

 

На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012- исправка, 16/2013 и 9/2017), и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на __. седници донело је 
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О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности у укупној површини од 

88m² (канцеларија и магацин од 24 m² и велика сала од 64 m²) са правом заједничког коришћења дела 

непокретности (улаз, степениште, ходник) који се налази у оквиру зграде бр. 1 – зграда културе на парц. бр. 

1189 к. о. Кањижа која се налази у Кањижи, ул. Дамјанићева бр. 2. на период од пет година, прикупљањем 

писмених понуда путем јавног оглашавања. 

 

II 

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 5.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за остваривање 

општег циља и интересе удружења грађана која не обавља привредну делатност. 

 

IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објављује оглас, размотри прикупљене понуде 

на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави 

Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-236/2019-I 

Дана: 13.6.2019. године. 

Кањижа 

 

 

На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС”, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012- исправка, 16/2013 и 9/2017), и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на 113. седници донело је 

 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

I 
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ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности у укупној површини од 

162m2 (магацини, сала за вежбање, свлачионице) са правом заједничког коришћења дела непокретности (улаз, 

степениште, ходник) који се налази у оквиру зграде бр. 1 – зграда културе на парц. бр. 1189 к. о. Кањижа која се 

налази у Кањижи, ул. Дамјанићева бр. 2. на период од пет година, прикупљањем писмених понуда путем јавног 

оглашавања. 

 

II 

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 5.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за остваривање 

општег циља и интересе удружења грађана која не обавља привредну делатност. 

 

IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објави оглас, размотри прикупљене понуде на 

јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави Општинском 

већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-235/2019-I 

Дана: 13.6.2019. године. 

Кањижа 

 

 

На основу чл. 18. став 1.,  26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка, 16/2013 и 9/2017) и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на 113. седници донело је 

 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 398 К. О. МАЛЕ ПИЈАЦЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ 

КОРИШЋЕЊА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП непокретности – парц. бр. 756 к.о. Мале Пијаце, 

земљиште под зградом – објектом, са објектом бр. 1 од 347m², земљиште под зградом - објектом са објектом бр. 

2 од 87m² и земљиште уз зграду - објекат од 780m², у укупној површини од 1214 m², која се налази у Малим 

Пијацама, ул. Братства и јединства бр. 10. на период од пет година, прикупљањем писмених понуда путем 

јавног оглашавања.  

 

II 
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Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 5.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за остваривање 

општег циља и интересе удружења грађана која не обавља привредну делатност. 

 

IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објављује оглас, размотри прикупљене понуде 

на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави 

Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-234/2019-I 

Дана: 13.6.2019. године. 

Кањижа 

 

 

На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012 - исправка, 16/2013 и 9/2017), и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на 113. седници донело је 

 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 2862 К. О. МАРТОНОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности, тј. целог сувласничког 

удела општине Кањижа уписане у лист непокретности бр. 2862 к.о. Мартонош, 1430/1789 дела парц. бр. 583, 

земљиште под зградом – објектом од 05а 00m², земљиште под зградом - објектом од 17m², земљиште уз зграду 

– објекат од 12а 72m², укупне површине 17а 89m²,  и 440/512 дела зграде бр. 1 од 05а 00m², као и 440/512 дела 

зграде бр. 2 од 17m²,  која се налази у Мартоношу, ul. Маршала Тита бр. 26, на период од две године, 

прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.  

 

II 

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 5.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за остваривање 

општег циља и интересе удружења грађана која не обавља привредну делатност. 
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IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објављује оглас, размотри прикупљене понуде 

на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави 

Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-238/2019-I 

Дана: 13.6.2019. године. 

Кањижа 

 

 

На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012- исправка, 16/2013 и 9/2017), и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на 113. седници донело је 

 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности – пословни простор, 

канцеларија бр. 5 укупне површине од 9m² која се налази у згради комуналних делатности – објекат бр. 1, парц. 

бр. 963 к.о. Кањижа, која се налази у Кањижи, Новокнежевачки пут бр. 5, на период од пет година, 

прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.  

 

II 

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп по m² месечно износи 

653,00 динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за обављање 

aрхитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализа. 

 

IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018 и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објављује оглас, размотри прикупљене понуде 

на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави 

Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  
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IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-240/2019-I 

Дана: 13.6.2019.године. 

Кањижа 

 

 

На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012- исправка, 16/2013 и 9/2017), и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на 113. седници донело је 

 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 296 К. О. ТРЕШЊЕВАЦ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности у укупној површини од 

215m² који се налази у оквиру зграде бр. 1 – зграда културе на парц. бр. 625/4 к. о. Трешњевац, која се налази у 

Трешњевцу, ул. 29. новембра, на период од пет година, прикупљањем писмених понуда путем јавног 

оглашавања.  

 

II 

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 5.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа и то за остваривање 

општег циља и интересе удружења грађана која не обавља привредну делатност. 

 

IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објављује оглас, размотри прикупљене понуде 

на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави 

Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа  

Број: 02-233/2019-I 
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Дана: 13.6.2019.године. 

Кањижа 

 

На основу чл. 18. став 1., 26. став 1. тачка 2. и 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. Уредбе о условима 

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

односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 71. став 1. тачка 19. Статута 

општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 13. Одлуке о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини општине Кањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 19/2012, 21/2012- исправка, 16/2013 и 9/2017), и члана 44. Одлуке о пословном простору 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016) Општинско веће општине Кањижа на 113. седници донело је 

 

О Д Л У К У  

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 6284 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА  

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела непокретности у укупној површини од 

41m² који се налази у оквиру зграде бр. 1 – зграда комуналних делатности на парц. бр. 886 к. о. Кањижа која се 

налази у Кањижи, ул. Карађорђева бр. 31, на период од пет година, прикупљањем писмених понуда путем 

јавног оглашавања. 

 

II 

Најнижа висина закупнине по којој се пословни простор може дати у закуп месечно износи 3.000,00 

динара без ПДВ-а. 

 

III 

Опредељује се намена дела објекта из тачке I ове одлуке за време трајања закупа за остваривање 

општег циља и интересе удружења грађана која не обавља привредну делатност. 

 

IV 

Комисија за пословни простор има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда 

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

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

и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) и Одлуке о 

пословном простору („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2016), објављује оглас, размотри прикупљене понуде 

на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим предлогом и исти достави 

Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

IV 

Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-239/2019-I 

Дана: 13.6.2019.године. 

Кањижа 
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