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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. 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 71. тачка 19. Статута општине Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћен текст), члана 2. став 4. тачка 2. и члана 3. 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 18. седници донело је  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ДЕЛA НЕПОКРЕТНОСТИ УПИСАНЕ 

У ЛН БР. 936 К.О. КАЊИЖА, ПАРЦЕЛА БР. 3034, СТАН БРОЈ 2 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА  

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП деo непокретности уписанe у ЛН бр. 936 к.о. Кањижа, на парцели бр. 3034, 

неетажирани социјални стан бр. 2, са површином од 34,00 м², који се налази у Кањижи, на адреси ул. Зелени 

Венац бр. 29. 

II 

             Непокретност из тачке I издаје се у закуп на период од годину дана, Хералду Савићу  са пребивалиштем 

у Кањижи, ул. Зелени Венац бр. 29. 

 

III 

            Уговор о закупу дела непокретности којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна са 

закупцем из тачке II ове одлуке у име Општине Кањижа закључиће председник општине. 

 

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: 02-48/2021-I 

Дана: 23.2.2021.године. 

Кањижа 

 

 
На основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 

91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони), члана 94. став 6. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 

9/2020) и члана 28. став 3. Одлуке о такси превозу („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2019) Општинско 

веће општине Кањижа на 18. седници  донело је  

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖЕ ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КАЊИЖА 

 

1. 

Овим Решењем утврђује се економски најнижа цена такси превоза на територији општине Кањижа по 

којој се такси превоз мора обављати /у даљем тексту: цена такси превоза).  

 

2. 

Цена такси превоза утврђује се за старт такси возила (у даљем тексту: старт) у динарима (дин), вожњу по 

пређеном километру (у даљем тексту: вожња) у динарима (дин/км) и чекање такси возила по сату чекања (у даљем 

тексту: чекање) у динарима (дин/сат) и то:  

 

Ред. бр.  Назив  Тарифа I  Тарифа II  Тарифа III  
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1.  старт  150,00 150,00 150,00 

2.  вожња по километру  80,00  100,00  150,00  

3.  чекање по часу  500,00  500,00  500,00  

 

Тарифом I утврђена је економски најнижа цена такси превоза за дневну вожњу (од 06 до 22 ч.) на 

територији  општине Кањижа.  

Тарифом II утврђена је економски најнижа цена такси превоза за вожњу ноћу (од 22 до 06 ч.), недељом 

и у дане празника на територији  општине Кањижа.  

Тарифа III обухвата превоз ван територије општине Кањижа. 

 

3. 

Цена такси превоза путника из тачке 2. овог решења садржи и цену за превоз ручног пртљага путника, 

који се превози у простору такси возила намењеном за смештај пртљага.  

 

4. 

Такси превозник дужан је да донесе ценовник, у складу са ценама из тачке 2. овог решења и исти достави 

Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Кањижа на оверу.  

 

5. 

Таксиметар у такси возилу мора бити подешен искључиво у складу са ценовником.  

 

6. 

Послове инспекцијског надзора над применом овог решења врши Одељење за инспекцијске послове 

Општинске управе општине Кањижа путем инспектора надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту: 

инспектор).  

 

7. 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор је дужан и овлашћен да такси возило којим се врши такси 

превоз противно одредбама овог решења, искључи из саобраћаја на начин прописан законом који уређује превоз 

путника у друмском саобраћају и предузима друге мере и радње за које је овлашћен законом и другим актима 

донетим на основу закона.  

 

8. 

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о утврђивању економски најниже цене 

такси превоза бр. 344-23/2012-III од 11. јануара 2012. године („Службени лист општине Кањижа“, бр. 1/2012).  
 

9. 

Ово Решење се ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 

Република Србија  

Аутономна покрајина Војводина                                     Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                 Роберт Фејстамер с.р.  

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-47/2021-I 
Датум: 23. фебруар 2021. год.  
Кањижа 

 

На основу члана 71. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/20 - пречишћен текст) 

Општинско веће општине Кањижа на 20. седници донело је  

 

 

О Д Л У К У 

ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 544/1 И ПАРЦЕЛЕ БР. 542, ОБЕ К.О. КАЊИЖА 
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Члан 1. 

Овом Одлуком Општина Кањижа се обраћа Аутономној покрајини Војводина, као носиоцу права јавне 

својине на парцели бр. 544/1, земљиште у грађевинском подручју, површине 07ха 72а 17м² и парцели бр. 542, 

земљиште у грађевинском подручју површине 33а 31м², обе к.о. Кањижа, ради давања сагласности за спровођење 

поступка препарцелације наведених парцела, а према пројекту бр. Е-0820 од августа 2020. године, који пројекат 

укључује и парцелу бр. 543 к.о. Кањижа, грађевинско земљиште, улица површине 12а 62м², у јавној својини 

Општине Кањижа, који пројекат је потврђен од стране Општинске управе општине Кањижа – Одељења за 

грађевинске и инспекцијске послове актом бр. 350-18/2020-2. од 02.09.2020. године 

 

Члан 2. 

Препарцелацијом парцела из члана 1. ове Одлуке настају: 

- парцела А, која се формира од дела кат. парцеле бр. 544/1, површине 06ха 83а 72м², 

- парцела  Б, која се формира од делова кат. парцела бр. 544/1, 542 и 543, површине 98а 91м², која 

површина улази у улични коридор, 

- парцела Ц, која се формира од дела кат. парцеле бр. 543, површине 11а 16м² и 

- парцела Д, која се формира од дела кат. парцеле бр. 542, површине 24а 31м². 

Парцеле А, Ц и Д су у зони која је Планом генералне регулације предвиђена за парк – шуму. 

Парцела Б је предвиђена за јавну површину – улични коридор ширине 20м, који повезује катастарску 

парцелу бр. 537/1 и катастарска парцела бр. 4973/1. Новоформирана улица је Планом генералне регулације 

планирана за сабирну насељску саобраћајницу. 

 

Члан 3. 

Новоформирана парцела Б површине 98а 91м² служила би као пут до планиране зоне за спорт и 

рекреацију са рекреативним и угоститељским садржајем за омладински смештај и то на катастарским парцелама 

бр. 16, 17/1 и 17/2, све к.о. Кањижа. 

 

Члан 4. 

У циљу формирања парцеле Б претходно је неопходно извршити препарцелацију кат. парцела бр. 544/1 

и 542, обе к.о. Кањижа, које су у јавној својини Аутономне покрајине Војводине на начин што би се: 

- кат. парцела бр. 544/1 парцелацијом поделила на две нове парцеле и то:  парцелу површине 06ха 83а 

73м² и парцелу површине 88а 44м². Новоформирана парцела површине 88а 44м² би била део новоформиране 

парцеле Б; 

- кат. парцела бр. 542 парцелацијом поделила на две нове парцеле и то: парцелу површине 24а 31м² и 

парцелу површине 09а 00м². Новоформирана парцела површине 09а 00м² би била део новоформиране парцеле Б. 

 

Члан 5. 

Трошкове пројекта препарцелације сносиће Општина Кањижа. 

 

Члан 6. 

Након спровођења пројекта препарцелације стећи ће се услови за подношење Предлога Аутономној 

покрајини Војводини за доношење Одлуке о преносу права својине на новоформираним парцелама површине 88а 

44м² и 09а 00м² у јавну својину општине Кањижа ради формирања парцеле Б са површином од 98а 91м² у циљу 

изградње пута описаног у члану 3. ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Ову Одлуку доставити Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине на даљи поступак.  

 

Члан 8. 

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: 02-58/2021-I 

Дана: 11.03.2021. године. 

Кањижа 
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На основу члана 6. Одлуке о одржавању и финансирању манифестација од значаја за општину Kањижа („Сл. лист 

општине Кањижа“, бр. 18/2014) и члана 71. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/20- 

пречишћен текст), на предлог Комисије за организацију манифестација, Општинско веће општине Кањижа на 20. 

седници, донело је 

 

О Д Л У К У 

О МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

УТВРЂУЈУ СЕ манифестације од значаја за општину Кањижа у 2021. години према следећем: 

 

Назив 

манифеста-

ције 

Датум 
Кратак опис / 

пројекат 

Место 

манифестације 
Организатор 

Буџет 

манифеста-

ције 

Свечани 

програм у знак 

сећања на 

револуцију и 

борбу за 

слободу 

1848/49 године 

14. март 

Полагање венаца, 

историјски осврт, 

изложба, свечани 

програм 

Велико 

католичко 

гробље, Галерија 

„Dobó Tihamér“, 

ОКУ „Cnesa” 

Општина Кањижа 

 

 

 

 

 

 

 

Буџет општине 

Дан сећања на 

невине жртве 

1941 године 

14. април 

Присећање на 

страдале невине 

жртве 1941 године 

Велебит Оптина Кањижа 

Не захтева 

додатно 

финансирање 

XIII Дечији 

фестивал 
23. април 

Међународни 

фестивал и 

такмичење 

основношколаца 

Зграда ОШ 

„Јован Јовановић 

Змај“ 

Основна школа 

„Јован Јовановић 

Змај“ 

Финансирање 

кроз буџет 

школе 

XII Фестивал 

трактора 
23. мај 

Програми са 

тракторима и за 

трактористе, дечији 

програми, концерти 

Трешњевац, 

„Atlanis Garden 

klub” 

Омладинско 

удружење 

„Kumbaya“, 

Трешњевац 

Буџет општине 

Бина 

Заједно је лепо 12. јун 

Забавни програм за 

децу предшколског 

узраста и њихове 

родитеље 

Народни парк 

Предшколска 

установа „Наши 

бисери“ 

Финансирање 

кроз буџет  

предшколске 

установе 

VIII Кањижа 

Фест 
25-27. јун 

Концерти, 

породични 

програми, летњи 

универзитет за све 

генерације 

Вашариште 

Организација 

„Војвођански 

културни центар“ 

Буџет општине 

Бина 

Обележавање 

Видовдана 
28. јун 

Наступ културно-

уметничких 

друштава 

Дом уметности Општина Кањижа Буџет општине 

100 година 

Велебита 
10. јул 

Обележавање 100. 

годишњице села 
Центар Велебита 

Месна заједница 

Велебит 
Буџет општине 

XLVII 

Кајакашка 

регата 

11. јул 

Спортско 

такмичење 

међународног 

карактера 

Обала Тисе, река 

Тиса 

Кајакашки клуб 

„Братство“, Кањижа 

Финансирање 

кроз конкурсе 

XII Такмичење 

нација у 

кувању без 

граница 

25. јул 

Такмичење у 

кувању, целодневни 

културни програм, 

вашар 

Мале Пијаце, 

вашариште 

Удружењe за 

очување 

гастрономских 

традиција „Chef” 

Буџет 

општине. Бина 

VII Фестивал 

млина 

12-14. 

август 

Манифестација 

опште уметности, 

која подржава 

алтернативне 

начине 

самоизражавања, 

Ором, код млина 

Омладинско и 

културно удружење 

„Wemsical Serbia“ 

Финансирање 

кроз конкурсе 
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толеранцију, 

неговање традиције 

и стварање нових 

XXXIX 

Међународни 

атлетски и 

пливачки 

маратон 

14. август 

Традиционални 

тркачки и пливачки 

маратон са 

традиционалним и 

новим 

такмичарским 

категоријама 

Обала Тисе, река 

Тиса, улице 

града 

Општина Кањижа, 

Атлетски клуб 

„Партизан“, Кањижа 

Буџет 

општине. 

Бина 

Дан Светог 

Стефана и 

празник Новог 

хлеба 

22. август 

Традиционална 

манифестација у 

част Светог 

Стефана и новог 

хлеба: дечији 

програми, 

концерти, културни 

програм, вашар 

рукотворина 

Паркинг испред 

градске куће и 

мали парк 

Општина Кањижа 
Буџет општине 

Бина 

X 

Међународни 

рукометни 

турнир 

„Кањижа Куп 

ОТП Банка“ 

27-29. 

август 

Међународни 

рукометни турнир 

мушких екипа 

Бања Кањижа, 

спортска хала 

Рукометни клуб 

„Кањижа“ 
Буџет општине 

LXIX 

Колонија 

књижевника 

2-4. 

септембар 

Један од 

најзначајнијих 

манифестација у 

регији која је 

посвећена 

књижевности 

Библиотека 

„Јожеф Атила“, 

Art Café, 

Галерија „Добо 

Тихамер“, Дом 

омладине 

Библиотека „Јожеф 

Атила“, комисија за 

организацију 

Финансирање 

кроз буџет 

библиотеке 

VII 

Међународни 

фестивал 

фолклора 

4. 

септембар 

Фестивал народне 

музике и плеса 

регије 

Кањижа 
САКУД „Свети 

сава“ Кањижа 

Финансирање 

кроз конкурсе 

Бина 

VIII Изађи ми 

на теглу 

12. 

септембар 

Такмичење у 

кувању ајвара, који 

је део националног 

каравана са 

културним и 

дечијим 

програмима 

Велебит, поред 

школе 
Pro Divison Events Буџет општине 

Дан без 

аутомобила 

22. 

септембар 

Формирање 

еколошке свести 

На територији 

општине 
Општина Кањижа Буџет општине 

XXXI 

Бербански 

дани у 

Хоргошу и 250 

година 

Хоргоша 

24-26. 

септембар 

Традиционална 

бербанска 

манифестација 

хоргошких 

пољопривредника 

са културним 

програмом, 

изложбама и 

гастрономским 

делом 

Хоргош, центар 

села, Дом 

културе 

Месна заједница 

Хоргош, Удружење 

ловаца „Граничар“ 

Буџет општине 

Бина 

XXXII Богата 

грана 
3. октобар 

Такмичење КУД-

ова у вези очувања 

традиција 

Трешњевац, 

Сеоски дом 

Културно уметничко 

друштво „Petőfi 

Sándor“ Трешњевац 

Финансирање 

кроз конкурсе 

6. октобар 6. октобар 

Спомен програм у 

част мађарској 

револуцији  1848-49 

године 

Велико 

католичко 

гробље 

Општина Кањижа 

Не захтева 

додатно 

финансирање 
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XVI 

Међународни 

фестивал 

кукуруза 

8-10. 

октобар 

Манифестација 

народне музике и 

плеса за очување 

традиције, са 

стручним 

саветовањем у вези 

кукуруза, и са 

народним играма 

Плато испред 

градске куће, 

Cnesa ОКУ 

Фолклорно плесно 

удружење „Тиса“ 

Финансирање 

кроз конкурсе 

Прослава 

указања 

Блажене 

Девице Марије 

у Фатими 

10. октобар 

Традиционална 

верска 

манифестација у 

част указања 

Блажене Девице 

Марије у Фатими 

Црква Блажене 

Девице Марије, 

Мартонош 

Фондација 

„Batthyáneum“ 

Финансирање 

кроз конкурсе 

Дан општине 

Кањижа 

20-23. 

октобар 

Предаја јавних 

признања општине, 

протоколарни и 

културни програми 

Градска кућа, 

„Cnesa“ ОКУ, 

Галерија „Добо 

Тихамер“ 

Општина Кањижа Буџет општине 

Спомен 

програм и 

комеморација 

2. новембар 

Спомен програм и 

комеморација 

жртвама из 1944. 

године 

Велико 

католичко 

гробље 

Општина Кањижа 

Не захтева 

додатно 

финансирање 

Свечана 

академија 

поводом Дана 

Педагога 

8. новембар 

Свечаност и додела 

признања поводом 

Дана Педагога 

Кањижа, 

„Cnesa“ ОКУ 

Удружење педагога 

општине Кањижа 

Финансирање 

кроз конкурсе 

XXVIII Euro 

Show Dance 

Fest 

20. 

новембар 

Циљ фестивала је 

афирмација и 

промоција плесне 

културе 

Бања Кањижа, 

спортска хала 

Плесни клуб „M-

Plus“ 

Финансирање 

кроз конкурсе 

X Фестивал 

хурке и 

кобасице 

27. 

новембар 

Целодневни 

фестивал са 

традиционалним 

свињокољем, 

такмичењем у 

пуњењу хурки и 

концертима 

Адорјан, 

двориште 

Контакта 

Месна заједница 

Адорјан, Културно-

уметничко друштво 

„Адорјан“ 

Буџет општине 

Адвентски 

вашар 

3-4. 

децембар 

Вашар 

рукотворина, са 

пратећим 

програмом за децу 

Кањижа, центар 

града 
Општина Кањижа Буџет општине 

Са нама је свет 

потпун 
5. децембар 

Традиционална 

манифестација 

поводом светског 

дана ОСИ 

Кањижа, 

„Cnesa“ ОКУ 

Удружење за 

заштиту интереса 

особа са 

инвалидитетом „С 

тобом – за 

њих“ Кањижа 

Финансирање 

кроз конкурсе 

 

II 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија      председник Општинског већа 

Аутономна покрајина Војводина             Роберт Фејстамер с.р. 

Општина Кањижа 

Општинско веће 

Број: 02-76/2021-I 

Дана: 11.03.2021. године 

Кањижа 
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Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                            

Општинско веће                                                                                         

Број: 400- 74/2021-I 

Дана: 11.03.2021.год                                                                        

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) Општинско веће општине Кањижа на 20. 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  103.920,00  динара. 

 

II 

Средствима из тачке 1. овог решења отвара се буџетска позиција:  

 

• раздео 5, глава 8.1., Програм 15–Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602 –0002 – месне заједнице, 

функционална класификација 160, економска класификација 415, позиција  934, извор финансирања 01, 

са износом од 103.920,00 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) 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 111, програмске класификације 2101-0001, позиције 105, 

економске класификације 481942 –финансирање политичких субјеката, дозвољава се пренос средстава у 

износу од 48.039,25 динара за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани 

за одборнике Скупштине општине Кањижа. 

 

2. 

 Средства за фебруар 2021. године се расподељују политичким субјектима сразмерно броју гласова 

који су политички субјекти освојили, а који се узима као основица за расподелу средстава. 
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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 8.478,93 

2. 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 

МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР   
7.452 1,0 7.452 62,52 30.034,14 

3. 
УКРОК – УЈЕДИЊЕНИ ЗА 

ОПШТИНУ КАЊИЖУ – ТАНДАРИ 
938 1,0 938 7,87 3.780,69 

4. 

ИВИЦА ДАЧИЋ – 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ 

696 1,0 696 5,84 2.805,49 

5. 
КОАЛИЦИЈА ВОЈВОЂАНСКИ 

ФРОНТ  
486 1,5 729 6,12 2.940,00 

 Укупно: 11.676  11.919 100,00% 48.039,25 

 

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. 1/1                                                                                         

Дана: 10.03.2021. год. 

К а њ и ж а                                                  

 

На основу члана 22. став 3. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини 

Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 13/2018) и члана 47. став 2.  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) Општинско веће општине Кањижа, на 20. седници, расписује 

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ МЛАДИХ 

ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИСТА АМАТЕРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА У 2021. ГОДИНИ 
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Одлуком о буџету општине Кањижа за 2021. годину („Службени лист општина Кањижа“, бр. 32/2020) 

обезбеђују се средства за стипендирање за спортско усавршавање младих талентованих спортиста аматера из 

буџета општине Кањижа у 2021. години у оквиру 

раздела 4; глава 1; програм 14 – Развој спорта и омладине; програмска активност – 0001 Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима; функционална класификација 810; економска 

класификација 481; позиција 184. 

 Средства по овом Конкурсу у износу од 900.000,00 динара се додељују за стипендирање за спортско 

усавршавање младих талентованих спортиста аматера из буџета општине Кањижа у 2021. години. 

 

ПРАВО УЧЕШЋА  

 

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

спортских грана, који стекну статус младог талентованог  спортисте аматера. 

            Кандидата за статус „младог талентованог спортисте аматера“ предлажу спортске организације по основу 

категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије, резултата рада, диплома и 

захвалница остварених у претходној години. 

 

УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ: 

 

            1. да је у питању спортиста аматер;  

            2. да је спортиста држављанин Републике Србије;  

            3. да има пребивалиште на територији општине Кањижа;  

            4. да у текућој години није добио стипендију од других нивоа власти у Републици Србији;  

            5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 139. и чланом 140. став 2. Закона о спорту;  

            6. да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;  

            7. да се у текућој години и даље бави спортским активностима у спортским организацијама у општини 

Кањижа;  

            8. да има од 15 до 23 година;  

            9. да у текућој години има статус ученика и да је у претходној школској години остварио минимално врло 

добар успех или да је завршио средњу школу са минимално врло добрим успехом, за спортисте који су средњој 

школи;  

            10. да му је утврђена здравствена способност за обављање спортских активности у складу са законом;  

            11. да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;  

            12. да је његово понашање на спортским теренима и изван њих у складу са спортским духом и фер-плејом.  

            Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из горе наведених тачака. 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

Конкурсна документација садржи: 

− образац пријаве (Образац СП-1); 

− потврду да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза, и да тамо и тренира; 

− фотокопију извода из матичне књиге рођених; 

− потврду школе коју похађа да  из владања има оцену најмање „врло 

добар“  или фотокопију сведочанства као доказ; 

− 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); 

− фотокопију личне карте пунолетног кандидата или изјаву родитеља о пребивалишту малолетног 

кандидата (Образац И-3). 

 

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

Кањижа, 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 са осталим обрасцима чини саставни део  

конкурсне документације. 

Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним. 

  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА 
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Критеријуми Макс. бр. бод. 

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 конкурса на званичној интернет 

презентацији општине Кањижа.  

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама у наведеном року, Комисији 

за доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“ преко Услужног центра 

Општинске управе општине Кањижа, Кањижа, Трг Главни бр. 1.   

Јавни конкурс 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 Општинског већа 

Општина Кањижа                општине Кањижа 

Општинско веће општине Кањижа               Роберт Фејстамер с.р. 

Број: 66-3 /2021-I 

Датум: 12.03.2021. године 

Кањижа 
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Образац  СП 1 

SP 1  nyomtatvány 

 

П Р И Ј А В А / JELENTKEZÉS 

за доделу стипендија спортистима / sportolói ösztöndíjra 

    

I.  Име (очево име) презиме     

     Családi név, személynév (apja neve)  

 

ЈМБГ 

Egységes törzsszám  

 

Држављанство  

Állampolgárság 

 

Датум и место рођења  

Születési idő és hely 

 

Место пребивалишта и адреса  

Lakóhely és lakcím 

 

Контакт телефон  

Telefon 

 

Спорт који кандидат тренира  

A jelölt sportága 

 

Број текућег рачуна пунолетног лица- 

кандидата/родитеља/старатеља за малолетна лица 

A nagykorú jelölt/kiskorú jelöltnél a szülő/gyám 

számlaszáma 

 

Банка код које се води текући рачун пунолетног 

лица- кандидата/родитеља/старатеља за малолетна 

лица 

A nagykorú jelölt/kiskorú jelöltnél a szülő/gyám 

számlavezető bankja 

 

  

II. Назив спорт. oрганизације/клуба чији је члан 

кандидат  

 A jelölt melyik sportegyesület/klub tagja   

 

Адреса  

Cím 

 

Телефон  

Telefon 

 

Овлашћено лице спорт. организације/клуба 

A sportegyesület/klub meghatalmazott személye   

 

  

III.  КАТЕГОРИЈА У КОЈОЈ СЕ КАНДИДАТ 

ТАКМИЧИ  

 (заокружити одговор) 

 A JELÖLT VERSENYKATEGÓRIÁJA 

(bekarikázni a választ) 

 1.  сениор/felnőtt 

 2.  јуниор/ifjúsági 

 3.  кадет/serdülő 

 4.  пионир/kölyök 

  

IV.  КАНДИДАТ ЈЕ СПОРТИСТА У:  

 (заокружити одгов. редни број) 

  

 1.  појединачном спорту / egyéni sport 
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 A JELÖLT MILYEN SPORTOT ŰZ:  

 (bekarikázni a megfelelő sorszámot) 

 2.  екипном спорту / csapatsport 

    

V.  НАЈВАЖНИЈИ СПОРТСКИ 

      РЕЗУЛТАТИ У 2020. ГОД. 

      A 2020. ÉVBEN ELÉRT LEGJELENTŐSEBB 

SPORTEREDMÉNYEI 

 

 MЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА / 

NEMZETKÖZI VERSENYEK  

 

 Назив такмичења 

 A verseny megnevezése 

 

 Пласман 

 Helyezés 

 

 Kатегорија 

 Versenykategória  

 

 Дисциплина – категорија 

 Sportág  

 

 Место и држава одржавања 

 A verseny színhelye, ország 

 

 Датум 

 Dátum 

 

  

 ДОМАЋА ПРВЕНСТВА /  

 HAZAI BAJNOKSÁGOK 

 

 Назив такмичења 

 A verseny megnevezése 

 

 Пласман 

 Helyezés 

 

 Kатегорија 

 Versenykategória 

 

 Дисциплина – категорија 

 Sportág  

 

 Место одржавања 

 A verseny színhelye 

 

 Датум 

 Dátum 

 

  

НАПОМЕНА / MEGJEGYZÉS 

 

 

  

 Потпис: 

 

 ______________________________________  

 Aláírás  
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Образац I–1 

 

 

И З Ј А В А 

за пунолетна лица- кандидата да није корисник спортске стипендије 

код других организација, установа и институција 

 

 

 

Ја,______________________________ из ____________________, ул. _____________________ бр. ______, 

изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да нисам корисник спортске стипендије код других 

организација, установа и институција. 

 

 

 

Датум _________202__. године   

 Потпис 

 

 ______________________________________  

 

 

 

 

 

 

Образац I–2 

 

 

И З Ј А В А 

родитеља/старатеља за малолетна лица да није корисник спортске стипендије 

код других организација, установа и институција 

 

 

 

Ја,___________________________________ из ___________________________, ул. 

__________________________ бр. ______, родитељ/старатељ млдб. ____________________________ из 

____________________ ул. _______________________ бр. ____, изјављујем под кривичном и материјалном 

одговорношћу да именовани није корисник спортске стипендије код других организација, установа и 

институција. 

  

 

 

Датум _________202__. године   

 Потпис 

 

 ______________________________________  
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Обрaзац I–3 

 

 

И З Ј А В А 

родитеља/старатеља о пребивалишту за малолетног кандидата 

 

 

Ја,___________________________________ из ___________________________, ул. 

__________________________ бр. ______, родитељ/старатељ млдб. ____________________________ из  млдб. 

_________________________ под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да именовани има 

пребивалиште у _______________________________, ул. ______________________________ бр. _______.  

 

  

 

Датум _________202__. године   

 Потпис 

 

 ______________________________________  
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 
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