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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, 95/2018 и 153/2020), 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. 2/2020 - пречишћен текст), 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 33. седници донело је 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КРОВА НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

 У ЛН БР. 8845 КО ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА 

 

I 

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела крова непокретности уписане у ЛН бр. 8845 

КО Хоргош – зграда културе, у површини од  10 m², на парц. бр. 1383 КО Хоргош, у насељеном месту Хоргош, 

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

 

II 

            Најнижа висина месечне закупнине по којој се предметна непокретност може дати у закуп износи 

60.000,00 динара. 

 

III 

             За време трајања закупа део објекта из тачке I ове одлуке може се користити за постављање радио-базне 

станице. 

 

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.  

 

V 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина                                                Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                    Фејстамер Роберт  с.р. 

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-184/2021-I 

Дана: 20.07.2021.године. 

Кањижа 

 

 

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

бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/2020), члана 71. тачка 19. Статута општине 

Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2020 - пречишћен текст), члана 2. став 4. тачка 2., члана 3. и 

члана 13.  Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и располагању  стварима у својини општине Кањижа 

(„Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/12, 21/12 – исправка, 16/13 и 9/17) и члана 13. Одлуке о располагању 

становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/17, 15/18 и 1/19) Општинско веће општине 

Кањижа на 33. седници донело је  
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О  Д  Л  У  К  У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  СТАНА БР. 2 НЕЕТАЖИРАНЕ ПОРОДИЧНЕ 

СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ УПИСАНОГ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА 

 

 

I 

            ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП дела неетажиране непокретности - стан бр. 2, 

уписаног у ЛН бр. 5814 к. о. Кањижа, на парцели  бр. 122, породична стамбена зграда, са површином од 51,55 m² 

који се налази у Кањижи, ул. Суботички пут бр. 49, на период од једне године, прикупљањем писмених понуда 

путем јавног оглашавања.  

 

II 

             Поступак давања у закуп непокретности из тачке I ове одлуке, прикупљањем писмених понуда путем 

јавног оглашавања спроводи Комисија за стамбена питања.  

             Комисија из тачке I ове одлуке има обавезу да спроведе поступак прикупљања писмених понуда, 

размотри прикупљене понуде на јавни оглас, сачини записник о спроведеном поступку са одговарајућим 

предлогом и исти достави Општинском већу општине Кањижа на даљи поступак.  

 

III 

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: 02-179/2021-I 

Дана: 20.07.2021.године. 

Кањижа 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина     

Општина Кањижа                 

Општинско веће општине Кањижа                

Број: 02-186/2021-I 

Датум: 20.07.2021. године 

Кањижа 

 

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Сл. гласник РС”, бр. 10/2016), члана 13. став 3. Одлуке о 

остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа”, бр. 13/2018), члана 21. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује 

општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

19/2018) и члана 71. тачка 27. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр.  2/2020 - 

пречишћен текст) Општинско веће општине Кањижа, на 33. седници, донело је 

 

О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ II ПОСТУПКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПОСЕБНИХ  ПРОГРАМА ЗА  ПОТРЕБЕ 

 И ИНТЕРЕСЕ ГРАЂАНА  У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КАЊИЖА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 КАЊИЖА У 2021. ГОДИНИ 

 

I 

            ПОКРЕЋЕ СЕ II поступак за доделу средстава путем јавног позива за финансирање посебних програма 

за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижи из буџета општине Кањижа у 2021. години у 

износу од 1.000.000,00 динара. 

 Средства су планирана  Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Сл. лист општине 

Кањижа“, бр. 32/2020) у Разделу 5, Глава 1, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301– 

0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функционална класификација 810, 

економска класификација 481, позиција 183. 
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II 

Средства утврђена у износу из тачке I. додељују се путем јавног позива, по поступку и критеријумима 

утврђеним Одлукoм о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује 

општи интерес у области спорта на територији општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 

19/2018). 

            Спровођење поступка финансирања посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у 

општини Кањижи из буџета општине Кањижа у 2021. годину спроводи Комисија за расподелу средстава за 

годишње и посебне програме у области спорта из буџета општине Кањижа именована решењем председника 

општине бр. 02-31/2021-I од 1.2.2021. године. 

 

III 

      Средства из тачке I овог решења додељују се организацијама у области спорта које имају седиште на 

територији општине Кањижа.   

 

IV 

Јавни позив за доделу средстава за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у 

области спорта у општини Кањижи из буџета општине Кањижа у 2021. години расписује председник општине, у 

износу  утврђеном у тачки I овог решења. 

Јавни позив из претходног става објављује се на огласној табли општинске управе, у локалним медијима 

и на званичној интернет страници општине Кањижа www.kanjiza.rs и истим ће бити утврђен рок за подношење 

пријава на јавни позив. 

 

                                                         Председник Општинског већа 

                                          Роберт Фејстамер с.р. 

 

 

 

 

 
Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа 

Општинско веће 

Број: 400-190/2021-I 

Дана: 20.07.2021. године 

Кањижа 

 

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

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

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Службени 

лист општине Кањижа“, бр. 32/2020 и 9/2021) Општинско веће општине Кањижа на 33. седници, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

I 

Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину - раздео 5, глава 1, Програм 

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

буџетска резерва, одобрава се прерасподела средстава у укупном износу од  600.000,00  динара. 

 

II 

Средствима из тачке 1. овог решења отвара се буџетска позиција:  
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• раздео 5, глава 1., Програм 13–Развој културе, ПР 1201 –4038 – Прослава стогодишњице постојања 

насеља Велебит, функционална класификација 820, економска класификација 423- услуге по уговору, 

позиција 859, извор финансирања 01, са износом од 300.000,00 динара 

• раздео 5, глава 1., Програм 5 – Развој пољопривреде, ПА 0101-0001 – подршка спровођење 

пољопривредне политике у локалној заједници, функционална класификација 421, економска 

класификација 481- дотације невладиним организацијама, позиција 148, извор финансирања 01, са 

износом од 300.000,00 динара  

 

III 

Средства су строго наменског карактера. 

 

IV 

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

 

V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

                     Председник општине 

        Роберт Фејстамер с.р. 

 

 

 

На основу члана 16 и 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011, 123/2014 

и 88/2019) и члана 12. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр 32/2020 

и 9/2021) председник општине Кањижа донео је 

 

Р Е   Е Њ  Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ СУБЈЕКАТА 

 

1. 

 На терет раздела 1. главе 1. функције 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, економске 

класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у износу од 48.417,95 

динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике 

Скупштине општине Кањижа. 

 

2. 

 Средства за јун. 2021. године 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 

Бр. 

гласова 

које је 

добила 

изб. 

листа 

Коефи

цијент 
 Проценат 

Месечни 

износ 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ 
2.104 1,0 2.104 17,65 8.545.77 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – 

ИШТВАН ПАСТОР   
7.452 1,0 7.452 62,52 30.270,91 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
938 1,0 938 7,87 3.810,50 

4. 

ИВИЦА ДАЧИЋ – 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ 

696 1,0 696 5,84 2.827,61 
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5. 
КОАЛИЦИЈА ВОЈВОЂАНСКИ 

ФРОНТ  
486 1,5 729 6,12 2.963,18 

 Укупно: 11.676  11.919 100,00% 48.417,97 

 

4. 

 Одељење за финансије и буџет 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 ,123/2014 и 88/2019) 

 

6. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                            Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 400-40/2021-I-ДОП. 1/5                                                                                        

Дана: 09.07.2021. год. 

К а њ и ж а                                                  

 

 

 
Република Србија         

Аутономна покрајина Војводина           

Општина Кањижа             

Председник општине  

Број: 400-194/2021-I 

Дана: 19. 7. 2021. 

Кањижа 

 

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 6. Одлуке о 

начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Кањижа за програме/пројекте од 

јавног интереса које реализују удружења („Сл. лист општине Кањижа”, бр. 23/2020.), Одлуке о буџету општине 

Кањижа за 2021 год. („Службени лист општине Кањижа“, бр. 32/2020 и 9/2021) и Годишњег плана јавних 

конкурса за удружења грађана општине Кањижа за 2021. годину, председник општине Кањижа,  на предлог 

Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за програме/пројекте од јавног интереса које реализују 

удружења 

 

р а с п и с у ј е 

II  ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ 

РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2021. ГОДИНИ 

 

ЈАВНИ ИНТЕРЕС  

Расписује се II Јавни конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

суфинансирање/финансирање програма/пројеката од јавног интереса за општину Кањижа које реализују 

удружења грађана у следећим областима: активности на јачању сарадње између владиног, невладиног и бизнис 

сектора, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о 

деци, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и 

мањинских права, програми и пројекти за младе, екологије, заштите животне средине и здравља грађана, 

подстицања и развоја привредних делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, 

задругарство и др), културне баштине, неговања историјских тековина, за развој културно-уметничког 
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стваралаштва, активности пензионерских организација, афирмисања равноправности полова, других садржаја 

који доприносе убрзаном развоју општине Кањижа и афирмацији грађанског активизма. 

 

Опредељена средства: 3.800.000,00 динара. 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ: 

 

- да је удружење уписано у Регистар удружења код Агенције за привредне регистре; 

- да има седиште на територији општине Кањижа, односно има седиште или огранак и делује на том подручју 

као градска, међуградска или републичка организација не краће од шест месеци (у даљем тексту: удружења), 

- да се програм/пројекат реализује на територији општине Кањижа 

Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији за доделу средстава из буџета општине Кањижа за 

програме/пројекте од јавног интереса које реализују удружења  (у даљем тексту: Комисија) на обрасцима који се 

у прилогу јавног конкурса објављују и могу преузети на интернет страници www.kanjiza.rs  

За сваки програм/пројекат подноси се посебна пријава.  

Детаљан опис програма/пројекта треба да садржи податке: област у којој се програм/пројекат реализује, 

територију на којој би се програм/пројекат реализовао, време и дужину трајања програма/пројекта, циљ, врсту и 

обим активности које би се вршиле у току реализације програма/пројекта, укупан број лица који је потребан за 

извођење програма/пројекта и детаљан финансијски план.  

Саставни део пријаве је изјава одговорног лица подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном 

одговорношћу о прихватању обавеза подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира 

пријављени програм/пројекат о томе:  

− да су сви подаци наведени у пријави истинити и тачни;  

− да ће додељена средства бити наменски утрошена;  

− да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма/пројекта са финансијском 

документацијом,  

− да ће током реализације програма/пројекта у публикацијама и другим медијима бити назначено да је 

реализацију подржала Општина.  

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 

 

Програми/пројекти могу трајати најдуже до 28. 2. 2022. године. 

Једно удружење може учествовати са једним предлогом програма/пројекта на једном конкурсу, а у току 

буџетске године удружења имају права само једном на доделу средстава. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 

 

Капацитет пројекта – квалитет пројектне идеје, допринос побољшању квалитета живота грађана  5  

Циљна група и корисници – број и величина циљне групе, директних и индиректних корисника укључених у 

реализацију пројекта  

5  

Иновативност пројектне идеје  10  

Економска оправданост пројекта (да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта)  20  

Прецизан и детаљан наративни буџет пројекта који објашњава усклађеност предвиђеног трошка са пројектним 

активностима  

10  

 

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ 

 

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију: 

− Образац за предлог програма/пројекта (Прилог 2) 

− Наративни буџет (Прилог 3) 

− Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве  (Прилог 4) 

− Табеларни преглед буџета програма/пројекта (Прилог 5) 

− Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава по Јавном конкурсу за 

финансирање програма/пројекта удружења из буџета Општине Кањижа (Прилог 6) 

− Изјава o прихватању обавезе корисника средстава Општине Кањижа (Прилог 7) 

− Копија Решења о упису удружења у Регистар 

− Копија оснивачког акта (статута) удружења 

− Биографија координатора пројекта/програма и стручних сарадника 

− Копија ОП обрасца; 

− Копија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве (очитана); 

http://www.kanjiza.rs/
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Обавезнa конкурснa документацијa у штампаном облику, потписана и оверена од стране овлашћеног лица 

удружења, копија решења о упису удружења у Регистар, копијом оснивачког акта (статута) удружења и 

биографијом координатора пројекта/програма и стручних сарадника, доставља се и у електронској верзији на 

адресу електронске поште: nvo@kanjiza.rs. 

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 

 

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној пошиљци, заштићеној од оштећења која могу настати 

у транспорту.  

Пријава се предаје у писарници Општинске управе општине Кањижа, шалтер бр. 8 или шаље поштом на адресу: 

Комисија за избор програма/пројеката удружења, Трг Главни 1, 24420 Кањижа. 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) неће бити узете у разматрање. 

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА II КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА – назив подносиоца пријаве, адресу подносиоца пријаве и назив пројекта. 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана 

утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. 

 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА  

 

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на званичној 

интернет страници општине Кањижа и огласној табли Општинске управе општине Кањижа 

Комисија је дужна да у року од 30 дана од завршетка конкурса размотри пристигле пријаве и у складу са 

прописаним критеријумима утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма.  

Листа се објављује на званичној интернет страници Општине и на порталу Е-управа.  

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана 

од дана објављивања листе. На листу учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана 

њеног објављивања.  

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, председник општине доноси у року од 15 дана од дана пријема 

приговора.  

Одлуку о избору програма председник општине доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 

приговора. Oдлука се објављује на званичној интернет страници Општине и на порталу Е- управа. 

Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, 

не разматрају се. 

Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна 

документација, не разматрају се. 

За додатне информације може се обратити на телефон 024/876-166 лок. 208. 

 

  

Прилози:  

− Образац за предлог програма/пројекта (Прилог 2); 

− Наративни буџет (Прилог 3); 

− Изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве  (Прилог 4); 

− Табеларни преглед буџета програма/пројекта (Прилог 5) ; 

− Изјава о одсуству сукоба интереса за чланове удружења корисника средстава по Јавном конкурсу за 

финансирање програма/пројекта удружења из буџета Општине Кањижа (Прилог 6) 

− Изјава o прихватању обавезе корисника средстава Општине Кањижа (Прилог 7) 

 

 

                                  Председник општине 

                                                              Fejsztámer Róbert s. k. 

                                   (Роберт Фејстамер с.р.) 

  

 

 

На основу члана 13. Одлуке о располагању становима општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 

15/2018 и 1/2019) Комисија за стамбена питања именована Решењем председника општине бр. 02-142/2017-I/A-

1/2 од  дана 20.12.2017. године расписује  

 

mailto:nvo@kanjiza.rs
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ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У КАЊИЖИ, УЛ. СУБОТИЧКИ ПУТ 

 БР. 49 НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

 

1. Подаци о стану 

У закуп се издаје  део неетажиране непокретности стан бр. 2 породичне стамбене зграде на период од једне 

године, која се налази у Кањижи, ул. Суботички пут бр. 49, уписан у ЛН бр. 5814 к.о. Кањижа, парцела бр. 122, 

са површином од 51,55 м², која се састоји од дневне собе, спаваће собе, кухиње и купатила. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају лица под условом:  

 - да су без стана  

 - да су држављани Републике Србије  

 

3. Пријава на конкурс 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу - Прилог бр. 1 овог огласа. 

Пријава обавезно садржи:  

- попуњену и потписану пријаву - Прилог бр. 1 

- доказ о држављанству Републике Србије,  

- доказ о томе да подносилац пријаве односно члан њеног домаћинства нема у својини други стан или кућу 

на територији општине Кањижа (РГЗ)  

 

   4. Услови закупа 

Закупнина се одређује на основу обрачуна сагласно Упутству о начину утврђивања закупнине („Сл. гласник РС“ 

бр. 27/97, 43/2001, 28/2002 и 82/2009), обрачун закупнине се врши у фиксном динарском износу, за прву односно 

другу половину календарске године и плаћа се најкасније до 15. у текућем месецу за претходни месец.  

Висина месечне закупнине је 2.955,00 динара,  

 

5. Пријављивање на конкурс 

Пријаве са документацијом подносе се у затвореној коверти поштом или лично на адресу: Општина Кањижа, Трг 

Главни бр.1, 24420 Кањижа, са назнаком: „Не отварај - Пријава за закуп дела непокретности, у ул. Суботички пут 

бр. 49.  На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и име контакт особе.  

Рок за достављање понуда је 02. августа 2021. године, до 12,00 часова.  

Благовременом се сматра пријава које стигне на адресу закуподавца најкасније до 02. августа 2021. године до 

12,00 часова (без обзира на начин достављања). Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узети у разматрање! 

 

6. Поступак по пријавама на конкурс 

По истеку рока за подношење пријава из тачке 5. Комисија за стамбена питања извршиће обраду пријава и по 

потреби извршити увид на лицу места, а потом извршити бодовање пријава.  

Бодовање се не врши по основама за које нису приложени одговарајући докази уз пријаву или за које докази 

нису достављени у року од 3 дана од дана пријема обавештења Комисије за допуну пријаве.    

Првенство у закључивању уговора о закупу по расписаном конкурсу остварује лице са највећим бројем бодова 

на листи реда првенства сходно критеријумима и мерилима Одлуке о располагању становима општине Кањижа 

(„Сл. лист општине Кањижа“, бр. 4/2017, 15/2018 и 1/2019 ). Ако два или више лица имају исти број бодова, 

предност за закључење уговора о закупу има лице које има више година живота. 

 

                                                                                                                Председник Комисије 

                                                                                                                Даниел Нађ Немеди с. р.   

 

                                                                                                                   
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Кањижа  

Комисија за стамбена питања 

Број:  360-37/2021-I 

Дана: 21. јул 2021. године  

Кањижа         

 

 



Број:  13.                   21.07.2021.                          СТРАНА  301.  OLDAL                       2021. 07.21.           13.  szám 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КРОВА НЕПОКРЕТНОСТИ 

УПИСАНЕ  У ЛН БР. 8845 КО ХОРГОШ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ........................ 293 

ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП  СТАНА БР. 2 НЕЕТАЖИРАНЕ 

ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ УПИСАНОГ У ЛН БР. 5814 К. О. КАЊИЖА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ КАЊИЖА ............................................................................................................................................. 294 

ОДЛУКA О ПОКРЕТАЊУ II ПОСТУПКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПОСЕБНИХ  ПРОГРАМА 

ЗА  ПОТРЕБЕ  И ИНТЕРЕСЕ ГРАЂАНА  У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ КАЊИЖА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ  КАЊИЖА У 2021. ГОДИНИ ............................................................................................................ 294 

РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ .................................................... 295 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНОГ РАДА ПОЛИТИЧКИХ 

СУБЈЕКАТА ................................................................................................................................................................ 296 

II  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2021. ГОДИНИ .................................................. 297 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У КАЊИЖИ, УЛ. СУБОТИЧКИ 

ПУТ  БР. 49 НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ .................................................................................................................... 300 

 

 
„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

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

Одговорни уредник: Диана Рац Мајор, секретар Скупштине општине Кањижа 

Припрема: Одељење за послове органа општине 

 
 
 
 


