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На основу члана 13. и 13а Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 

72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011 и 119/2012) и одредаба Одлуке о буџету општине Кањижа 

за 2013. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 22/12) Општинско веће општине Кањижа на 24. 

седници донело је  

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

мера за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса 

 за општину Кањижа у 2013. години 

 
1.  Овим Програмом утврђују се мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса 

за грађане општине Кањижа ради друштвене бриге за здравље на нивоу општине, односно средства за 

вршење оснивачких права над Дом здравља Кањижа чији је оснивач општина Кањижа.  

 

2. Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр.  22/2012) у 

разделу 2, глава 1 – здравство, функција 760; економска класификација 463 – трансфери осталим 

нивоима власти, извор 01 - приходи из буџета, утврђена су средства за спровођење овог Програма у 

укупном износу од 22.000.000,00 динара.  

 

3. Корисник средства наведених у тачки 2. Програма је Дом здравља Кањижа.   

 

4.  Средства из тачке 2. овог Програма се користе за:  

 

4.1. Капитално одржавање објеката         

 

4.1.1. Амбуланта Мале Пијаце      5.462.500,00 дин.  

4.1.2. Објекат Дома здравља Кањижа     6.037.500,00 дин.  

 

4.2. Набавка возила за терен – 2 ком.    1.840.000,00 дин.  

 

4.3. Плате и додаци запослених у хитној  

      медицинској помоћи      3.000.000,00 дин. 

 
4.4. Стални трошкови пословања     1.412.500,00 дин.  

 

4.5. Услуге по уговору      2.794.500,00 дин.  

        

4.6. Текуће поправке       1.453.000,00 дин.  

 

5. Општина Кањижа у складу са одредбама Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“', бр. 

107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) закључује уговор са Домом здравља Кањижа, 

којим се регулишу међусобна права и обавезе у погледу спровођења друштвене бриге за здравље на 

нивоу општине.  

 

6. Обавезе преузете, а неизвршене у току 2012. године преносе се у 2013.годину и извршавају се на 

терет апропријација одобрених Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013.годину.  

 
7. Надзор над реализацијом овог програма спроводи Општинско веће. 

Корисник средстава доставља извештај о реализацији Програма у року од 30 дана од дана  завршетка 

буџетске године. 

Износи средстава за реализацију појединих тачака овог Програма могу се умањити уколико е приходи 

буџета општине Кањижа не остварују у планираном обиму. 
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8. Овај програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.  

 

 
Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                               Председник Општинског већа  

Општина Кањижа                                                                               Њилаш Михаљ с. р.  

Општинско веће општине Кањижа 

Број: 02-119/2013-I/Ц 

Дана: 10.04.2013. године  

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 17. Одлукe о остваривању права у области социјалне заштите на територији општине 

Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 10/2011 - пречишћен текст и 6/2013), на предлог Одељења за 

опште послове Општинско веће општине Kaњижа је на 24. седници донело  

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о начину организовања добровољног рада 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђујe се начин организовања добровољног рада радно способних лица у 

стању социјалне потребe, као и услови и поступак за остваривање права на једнократну новчану 

накнаду за добровољно радно ангажовање на територији општине Кањижа. 

 

Члан 2. 

Право из претходног члана овог Правилника могу да остваре радно способни појединци и 

чланови њихове породице, који се нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији и испуњавају услове 

за признавање права на једнократну помоћ, у складу са општим актом који регулше о остваривање 

права у области социјалне заштите на територији општине Кањижа. 

Породицом у смислу остваривања права на једнократну новчану накнаду сматрају се 

супружници и ванбрачни партнери, деца, сродници у правој линији и сродници у побочној линији до 

другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству. Чланом породице сматра се и 

дете које не живи у породици, а налази се на школовању – до краја рока прописаног за то школовање, а 

најкасније до навршене 26. године живота.  

Од добровољног радног ангажовања изузимају се: деца до навршене 15. године живота, лица 

која су навршила године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов 

за старосну пензију, лица потпуно неспособна за рад према прописима о раду и o пензијском и 

инвалидском осигурању, самохрани родитељи са децом до 3 године живота, лица на смештају и лица 

под старатељством. 

 

Члан 3. 

Центар за социјални рад Кањижа (у даљем тексту: Центар ) упућује лица из члана 2. на радно 

ангажовање у јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Кањижа, месне заједнице и у друга 

правна лица на основу поднетог захтева и писмене изјаве о прихватању добровољног радног 

ангажовања.   

Центар потписује са правним лицима из претходног става Протокол о сарадњи. 

Исказане потребе потписника Протокола за радним ангажовањем достављају се Центру. 

Правна лица са којима се закључује Протокол о сарадњи у обавези су да пруже логистичку, 

теоријску и практичну обуку и обезбеде услове за безбедан и здрав рад добровољно радно ангажованим 

лицима. 
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Члан 4. 

Добровољно радно ангажовање лица у смислу члана 2. овог Правилника, спроводи се у локалној 

заједници на пословима одржавања јавних површина, односно другим пословима од непосредног и 

свакодневног значаја за живот грађана општине Кањижа. 

 

Члан 5. 

Акт о висини накнаде за један час добровољног радног ангажовања доноси Општинско веће 

општине Кањижа за сваку календарску годину. 

Висина накнаде из претходног става може да се коригује у току календарске године када то 

објективне околности налажу. 

 

Члан 6. 

Број часова добровољног радног ангажовања лица из члана 2. овог Правилника у току 

календарске године може бити највише до висине износа две просечне зараде по запосленом у општини 

Кањижа, у месецу када се врши исплата. 

 

Члан 7. 

Центар спроводи поступак и доноси решење о упућивању лица на добровољно радно 

ангажовање. 

Јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Кањижа, месне заједнице и у друга правна 

лица у којима се корисник радно ангажује, издају потврду о обављеном раду која садржи податак о 

броју часова проведених на добровољном радном ангажовању.   

На основу потврде из претходног става Центар доноси решење о остваривању правa на 

једнократну помоћ у виду накнаде за добровољно радно ангажовање. 

 

Члан 8. 

Накнада за добровољно радно ангажовање може бити новчана или у натури - обезбеђивањем 

ствари неопходних за задовољавање основних животних потреба. 

Задовољавањем основних животних потреба сматра се набавка ствари неопходних за 

домаћинство као што су животне намирнице, огрев, лекови, средства за одржавање хигијене, неопходна 

гардероба, као и задовољавање других потреба изазваних специфичним стањем или ситуацијом (дуг за 

утрошену електричну енергију, воду, комуналне услуге за месец у коме су они настали). 

 

Члан 9.  

Добровољно радно ангажовани корисници једнократне помоћи дужни су да се понашају у 

складу са правним актима и радном дисциплином јавног предузећа, установе, месне заједнице или 

другог правног лица у коме врше рад, у супротном не могу остварити право на једнократну помоћ у 

наредних шест месеци. 

 

Члан 10. 

Средства за исплату једнократне помоћи по основу добровољног радног ангажовања, обезбеђују 

се у буџету општине Кањижа. 

 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Кањижа“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                                 Председник Општинског већа  

Општина Кањижа                                                                                        Њилаш Михаљ с. р. 

Општинско веће                                                       

Број: 02-133/2013-I/Ц 

Дана: 10.04.2013. године  

К а њ и ж а 
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На основу члана 5. Правилника о начину организовања добровољног рада („Службени лист општине 

Кањижa“, бр. 8/2013) Општинско веће општине Кањижа на 24. седници донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о утврђивању висине накнаде за добровољно радно ангажовање по часу рада 

у 2013. години 

I 
УТВРЂУЈЕ СЕ висина накнаде за добровољно радно ангажовање по часу рада у 2013. години у 

износу од 125,00 (стодвадесетпет) динара.  

II 
Висина накнаде из претходног члана може се изменити  у току календарске године уколико то 

објективне околности налажу. 

 

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                  Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                            Михаљ Њилаш с. р. 

Општинско веће 

Број:   2-134/2013-I/Ц 

Дана: 10.04.2013. год.  

К а њ и ж а 

 

 
На основу члана 18. Одлуке о спортским стипендијама  („Службени лист општине Кањижа“, бр. 2/2013)  

и Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013. годину  („Службени лист општине Кањижа“, бр. 22/2012), 

Општинско веће општине Кањижа на 24. седници, донело је   

О  Д  Л  У  К  У 

о  избору кандидата за доделу спортских стипендија у 2013. години 

 

I 

На основу расписаног Јавног конкурса за доделу стипендија спортистима у 2013. години и на 

предлог Комисије за доделу стипендија спортистима у 2013. години ДОДЕЉУЈУ СЕ стипендије 

спортистима,  према следећем: 

Име и презиме Назив клуба Месечни износ 

стипендије 

Кристиан  Газдаг Рвачки клуб „Потисје“ Кањижа 6.000,00 din    

Себастиан  Нађ Рвачки клуб „Потисје“ Кањижа 6.000,00 din 

Жолт Сел Пал Атлетски клуб „Партизан“ Кањижа 5.760,00 din 

Немања  Николић Џудо клуб „Кањижа“ Кањижа 5.530,00 din 

Страхиња  Миладинов Атлетски клуб „Партизан“ Кањижа 4.370,00 din 

Ана  Богнар Кајакашки клуб „Братсво“ Кањижа 4.140,00 din 

Виолета  Тандари Кајакашки клуб „Братсво“ Кањижа 4.140,00 din 
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II 
Исплата стипендије спортистима из тачке I ове Одлуке врши се на терет буџета општине 

Кањижа са позиције 6601, функције 810,  економске класификације 481, за период од 01.01. до 31.12. 

2013. години.  

 

III 
Уговор о додели спортске стипендије који садржи међусобна права и обавезе даваоца и 

корисника стипендије закључује се најкасније у року од 15 дана од коначности ове Одлуке. 

 

IV 

Ова Одлука је коначна.  

 

V 
Ову Одлуку  објавити у „Службеном листу општине Кањижа”. 

 

 

Република Србија      

Аутономна  Покрајина Војводина                                                 Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                        Михаљ Њилаш с. р. 

Општинско веће  општине Кањижа 

Број: 02-140/2013-I/Ц 

Дана: 10.04.2013. године 

К а њ и ж а 
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„Службени лист општине Кањижа“ излази по потреби. 

Издавач: Скупштина општине Кањижа, Кањижа, Главни трг 1., Телефон: 875-166 лок. 220 

Одговорни уредник: Марија Миловановић, секретар Скупштине општине Кањижа 

Штампа се у штампарији „Инфо-Кањижа“ д. о. о. 

 

Ана  Вадас Џудо клуб „Партизан“ К-О-Т Кањижа 4.140,00 din 

Анико  Халас Бокс клуб „Рингфајтер“ Кањижа 3.220,00 din 

Тамара  Немет Клуб модерних плесова „Кањижа“ Кањижа 2.990,00 din 

Адам  Сечеи Џудо клуб „Партизан“ К-О-Т Кањижа 2.990,00 din 

Шара  Гојков Пливачки клуб „Кањижа“ Кањижа 2.530,00 din 

Бетина  Балаж Женски фудбалски клуб „Металманиа“ Кањижа 2.530,00 din 

Оршоља  Вајда Женски фудбалски клуб „Металманиа“ Кањижа 2.530,00 din 

Ласло  Сеги Фудбалски клуб „Потисје“ Кањижа 2.530,00 din 

Виктор  Лепеш Фудбалски клуб „Потисје“ Кањижа 2.530,00 din 

Енис  Бехаровић Пливачки клуб „Кањижа“ Кањижа 1.840,00 din


