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На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/05, 36/09, 72/09 и
43/11), члана 16. тачка 11. Статута Општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 - пречишћен
текст), члана 7. и 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине („Сл. лист општине
Кањижа“, бр. 12/09), уз сагласност Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине бр. 401-0000437/2012-01 од дана 09.01.2013. године, Општинско веће на 19. седници, донело је

П Р О Г Р А М
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
за 2013. годину

I
Овим Програмом планирају се средства за израду и реализацију планова, програма, пројеката и других
активности заштите и унапређења животне средине у општине Кањижа за 2013. годину.
Средствима фонда финансираће се: програми и пројекти праћења стања животне средине
(мониторинг), програми заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Кањижа,
образовне активности и манифестације за јачање свести о потреби заштите животне средине, оснивање и
одржавање зелених површина, уништавање амброзије, управљање отпадом, Регионална депонија и санација
дивљих депонија.
За реализацију Програма планиранa су средства у буџету општине Кањижа за 2013. годину у износу од
10.750.000,00 динара, и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
- накнаде за загађивање животне средине
- наменских прилива од АП Војводине и Републике Србије

3.450.000,00 динара
4.000.000,00 динара
3.300.000,00 динара

II
Средства из тачке I став 2. овог Програма користиће се за:
1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) – 1.000.000,00 динара
У 2013. години планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о
заштити животне средине средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/05, 36/09, 72/09 и 43/11) и посебним законима. За
реализацију наведених контрола и праћења потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и научним
организацијама и установама након спроведеног поступка јавне набавке.
2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине Кањижа 300.000,00 динара
Средства ће се користити за заштиту, развој и унапређење заштићених природних добара на територији
општине Кањижа на начин који ће омогућити њихово очување.
У 2013. години планирају се мере у циљу заштите природних добара које ће се финансирати у складу са
финансијским могућностима и плановима за уређивање и одржавање истих и уз контролу и надзор општинских
и републичких органа.
3. Образовне активности, едукација и манифестације, програми и пројекти за јачање свести о потреби
заштите животне средине - 2. 900.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, запослени у
организационој једини Општинске управе надлежној за послове заштите животне средине и инспекцијсконадзорне послове Кањижа ће самостално или у сарадњи са другим субјектима, организовати или учествовати на
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима из области заштите и унапређења животне средине и
обележавању значајних датума и догађаја као што су:
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- Дан без аутомобила,
- као и други значајни датуми и догађаји.
Из ових средстава ће се вршити суфинансирање образовних и других активности које доприносе јачању свести
о потреби заштите и унапређења животне средине.
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4. Оснивање и одржавање зелених површина - 2.800.000,00 динaра
У циљу подизања квалитета боравка на јавним зеленим површинама и побољшања квалитета чинилаца животне
средине (заштита од буке, прашкасте материје и хортикултурно уређење насеља) користиће се средства из ове
ставке у складу са општинском Одлуком о условима и начину подизања, одржавања, заштити зелених
површина.
5. Уништавање амброзије - 1.000.000,00 динара
Уништавање парложне траве (амброзије) једне од најзначајнијих алергена на територији општине Кањижа је
приоритетни задатак у заштити животне средине. Поред теренских активности на сакупљању и уништавању
амброзије, планира се и одржавање едукативних предавања и штампање информативних летака и плаката, који
позивају и информишу грађане.
6. Управљање отпадом - 1.000.000,00 динара
Из ове ставке финансираће се активности везано за набавку типских посуда и контејнера за одлагање отпада и
одржавања чистоће на јавним површинама. Осим тога планира се и константно санирање мањих дивљих
депонија.
7. Регионална депонија – 1.750.000,00 динара
На основу Одлуке о усвајању регионалног плана управљања отпадом за општине Суботица, Сентa, Кањижа,
Чока, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Бачка Топола („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 05/07) закључен је Уговор
о прикључењу Регионалном центру управљања отпадом – Суботица бр. 404-99/2009-I. Средства из овог дела
предвиђена су за финансирање обавеза општине из наведеног уговора.
III
Финансирање, односно суфинансирање активности утврђених овим Програмом, вршиће се у
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник
РС“, бр. 135/05, 36/09, 72/09 и 43/11).
IV
У случају да се приходи не остваре у планираном износу, расходи ће се остваривати по приоритетима
које утврђује Председник општине, на предлог Одељења за инспекцијско–надзорне послове и члана
Општинског већа задуженог за заштиту животне средине.
V
Оделење за инспекцијско–надзорне послове прати и надзире намеско коришћење средстава из овог
Програма, извршавање уговорних права и обавеза корисника средстава, односно сачињава и подноси годишњи
извештај о коришћењу средстава буџетског фонда Општинском већу.
VI
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-36/2013-I/Ц
Дана: 07.02.2013. год.
Кањижа

Председник Општинског већа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009,
53/2010 и 101/11), члана 64. Пословника Општинског већа општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр.
2/2010) и предлога Комисије за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа Општинско
веће општине Кањижа на 20. седници донело је
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коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја
на територији општине Кањижа за 2013. годину
1. Овим Програмом се утврђује коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Кањижа за 2013. годину.
2. За реализацију овог Програма Одлуком о буџету општине Кањижа за 2013. годину планирана су средства у
укупном износу од 3.500.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 797.853,53 динара су пренета неутрошена наменска средства из
2012. године, а део средстава у износу од 3.500.000,00 динара планиран је за 2013. годину, а обезбедиће се
сразмено оствареним приходима у буџету општине Кањижа, и то:
Ред.бр.
1.
2.
1.+2.

Ред.бр.
1
2

2.1

2.2

2.3

Планирани приходи
Приходи планирани буџетом од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
у 2013. години
Пренета неутрошена средства од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у 2012. години
Укупни планирани приходи
Планирани расходи
Планирани расходи
Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре на теиторији
општине Кањижа
Средства за остале намене у вези унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Кањижа
Идентификација и класификација опасних места („црних тачака”) на
територији општине Кањижа, са предлогом типских мера – повећање
нивоа безбедности саобраћаја у зонама школа, техничка припрема и
опремање
Анализа хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на
територији општине Кањижа
Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја (истраживања
параметара, анкете, испитивања корисника; практичан пример и израда
одговарајуће методологије; организација истраживања; опрема и избор
одговарајуће опреме за мерења)
Активности у циљу унапређење саобраћајнбог васпитања и образовања

2.4

Износ у дин.
3.500.000,00 дин.
797.853,53 дин.
4.297.853,53 дин.

Износ у дин.
2.148.926,77 дин.
2.148.926,76 дин.
195.000,00 дин.

30.000,00 дин.

70.000,00 дин.

175.000,00 дин.
Текуће поправке и одржавање- реконструкција саобраћајних полигона

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6
2.6.1

150.000,00 дин.
Организовање такмичења из области знања о безбедности саобраћаја
Награда за децу учеснике у такмичењу
Набавка светлећих обележја (свитаца) за ученике основних школа од 1 до
5. разреда
Превентивно-промотивне и изложбене активности из области безбедности
саобраћаја
Израда промотивног материјала из области безбедности саобраћаја

50.000,00 дин.
30.000,00 дин.
150.000,00 дин.
175.000,00 дин.
175.000,00 дин.

2.7
2.7.1
2.8

Рад тела за координацију и стручно усавршавање (присуство семинарима,
саветовањима, научним скуповима)
Дневнице и путни трошкови члановима Комисије
Техничко опремање органа надлежних за послове безбедности саобраћаја
(Техничко опремање саобраћајне полиције)

50.000,00 дин.
50.000,00 дин.
848.926,76 дин.

3. Захтев за коришћење средстава рапоређених у тачки 2. подтачке од I до VI овог Програма, Комисија за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Кањижа (у даљем тексту: Комисија) доставља
Одељењу за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе.
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Израду предлога за коришћења средстава из тачке 1. - за поправљање саобраћајне инфраструктуре, врши Јавно
предузеће за уређење насеља општине Кањижа.
4. Стручне и административно-техничке послове у вези са реализацијом Програма обавља Одељење за
инспекцијско-надзорне послове.
Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са важећим прописима о јавним набавкама.
5. Надзор над спровођењем овог Програма обавља Одељење за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе
општине Кањижа.
6. Комисија подноси Општинском већу општине Кањижа извештај о реализацији Програма, који садржи
податке о извршеним активностима и утрошку средстава, најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину.
7. Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 400-47/2013-I/Ц
Дана: 21. 02. 2013. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 13. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист општине
Кањижа“, бр. 20/2011), Општинско веће општине Кањижа на 20. седници донело је

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању номиналног износа једнократне новчане помоћи
за прво, друго и трећерођено дете у 2013. години
I
Овим решењем утврђује се номинални износ једнократне новчане помоћи за прво, друго и трећерођено
дете у 2013. години.
II
Једнократна новчана помоћ за прво, друго и трећерођено дете из тачке I .овог решења у 2013. години
износи 15.000,00 динара.
III
Ово решење доставити Одељењу за опште послове и Одељењу за буџет и финансије и ЛПА Општинске
управе Кањижа.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинско веће
Број: 02-56/2013-I/Ц
Дана: 21. 02. 2013. год.
Кањижа

Председник Општинског већа
Михаљ Њилаш с. р.
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На основу члана 74. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 19/2012 – пречишћен текст) и
члана 9. Одлуке о спортским стипендијама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2013) Општинско веће на 20.
седници донeло је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за доделу стипендија спортистима
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за доделу стипендија спортистима (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
председник
- Анастазија Волентер Такарич
чланови
- Карољ Вадас
- Тимеа Барат Кљајић
- Шандор Берец
- Гизела Молнар
Секретар Комисије је Маријана Беде, секретар Спортског савеза општине Кањижа.
II
Комисија из претходне тачке овог решења:
- спроводи поступак јавног конкурса за доделу стипендија спортистима сагласно одредбама Одлуке о
спортским стипендијама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2013);
- врши бодовање пријава, сачињава листу кандидата и исту најкасније у року од 10 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс објављује је на огласној табли Општинске управе и званичној
презентацији општине Кањижа;
- припрема предлог акта о решавању по поднетим приговорима Општинском већу;
- припрема предлог акта о додели стипендија спортистима.
III
Мандат председника и чланова Комисије је годину дана.
IV
Решење доставити члановима Комисије из тачке I овог решења.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинског веће
Број: 02-57/2013-I/Ц
Дана: 21.02. 2013. године
Кањижа

Председник Општинског већа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 17. Закона о финансирању политичких активности („Сл. гласник РС“, бр. 43/2011) и члана 4.
Одлуке о буџету општине Кањижа за 2013 годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 22/2012) председник
општине Кањижа донео је
Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката
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1.
На терет раздела 1. главе 1. функције 110, економске класификације 481942 – дотације политичким
странкама, дозвољава се пренос средстава у износу од 150.000,00 динара за финансирање редовног рада
политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у Скупштину општине Кањижа.
2.
Средства 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
1
1
2
3
4
5
6

назив изборне листе
2
Демократска странка – Борис Тадић
СВМ – Заједно за општину Кањижа
Лига социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак
Време је за буђење – „Укрок“
Франчик Јожеф/Леко Лајош
Покрет Мађарске наде – Балинт
Ласло
Група грађана Бирај пут – Бачкулин
Иштван
Укупно:

број гл. које
је добила
изборна
листа
3
3.352
4.172

коеф.

проценат

месечни
износ

4
1,0
1,0

5 (3*4)
3.352
4.172

6
28,96%
36,04%

7
43.440,32
54.067,14

793

1,0

793

6,85%

10.276,90

1.272

1,0

1.272

10,99%

16.484,51

491

1,5

736,5

6,36%

9.544,69

1.249

1,0

1.249

10,79%

16.186,44

11.575,5

100,00%

150.000,00

11.329

4.
Одељење за буџет и финансије и ЛПА 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).
6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 400-40/2013-I/А
Дана: 05. 02. 2013. год.
Кањижа

Председник општине Кањижа
Михаљ Њилаш с. р.

На основу члана 7. Одлуке о спортским стипендијама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2013) Председник
општине Кањижа дана 28.02.2013. године р а с п и с у ј е

Ј А В Н И

О Г Л А С

за доделу стипендија спортистима у 2013.години
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Јавни оглас се расписује за доделу стипендија спортистима у 2013. години из буџета општине Кањижа
у износу од 800.000,00 динара.
УСЛОВИ
Право на спортску стипендију имају чланови спортских организација у општини Кањижа, по свим
категоријама спортских грана, који стекну статус талентованог - перспективног спортисте.
Кандидате за статус талентованог–перспективног спортисте предлажу спортске организације, по
основу категоризације спортиста Спортског савеза Србије и Олимпијског комитета Србије и резултата рада,
дипломе и захвалница остварених у протеклој години.
Услови за остваривање права на стипендију:
• да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општине Кањижа, и да тамо и
тренира
• да уредно и редовно обавља све обавезе спортисте при спортској организацији, школском тиму,
репрезентацији итд.
• да својим понашањем подстиче и промовише етичке вредности спорта и спортског живота и стваралаштва,
• да није млађи од 12 година нити старији од 24 година,
• да има оцену најмање „врло добар“ из владања у школи коју похађа,
• да има стално пребивалиште на територији општине Кањижа,
• да није корисник спортске стипендије код других организација, установа и институција.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Конкурсна документација садржи:
- образац пријаве (Образац СП-1);
- потврду да је кандидат члан спортске организације, која је члан Спортског савеза општине Кањижа, 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;
- фотокопију личне карте пунолетног кандидата или изјаву родитеља о пребивалишту малолетног кандидата
(Образац И-3)
- 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).
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 чини саставни део ове Одлуке и конкурсне
документације.
Неблаговремене пријаве неће се разматрати, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРИЈАВА
Критеријуми
1. А.Олимпијски спортови
Б. Неолимпијски спортови

Максимални
број бодова
5
3

2. Чланство у репрезентацији Републике Србије
А.Олимпијски спортови

4

Б. Неолимпијски спортови

2
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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 огласа на
презентацији општине Кањижа.
Обрасци су доступни на интернет страни www.kanjiza.rs.

званичној интернет

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореним ковертама у наведеном року,
Комисији за за доделу стипендија спортистима, са назнаком „За спортске стипендије – не отварај“, а преко
Услужног центра Општинске управе општине Кањижа, Главни трг бр. 1.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Јавни оглас се објављује на огласној табли Општинске управе општине Кањижа, у „Сл. листу општине
Кањижа“ и на званичној презентацији општине Кањижа и доставља Спортском савезу општине Кањижа.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Председник општине
Број: 66-5/2013-I/А
Дана: 28.02.2013. године
Кањижа

Председник општине
Михаљ Њилаш с. р.
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