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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   

П  Р  О  Г  Р  А  М 

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. Планирани приходи Износ у дин. 

1. Приходи планирани буџетом од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје у 2013. години 

 

3.500.000,00 дин. 

2. Пренета неутрошена средства од новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје у 2012. години 

797.853,53 дин. 

 

1.+2. Укупни планирани приходи 4.297.853,53 дин. 

 

Планирани расходи 

Ред.бр. Планирани расходи Износ у дин. 

1 Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре 

на теиторији општине Кањижа 

 

2.148.926,77 дин. 

2 Средства за остале намене у вези унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији 

општине Кањижа 

 

2.148.926,76 дин. 

 

2.1 

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 

 

195.000,00 дин. 

 

2.2 

Анализа хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације на територији општине Кањижа 
 

30.000,00 дин. 

 

 

2.3 

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) 

 

 

70.000,00 дин. 

 

2.4 

Активности у циљу унапређење саобраћајнбог васпитања и 

образовања 
 

175.000,00 дин. 

 

2.4.1 

Текуће поправке и одржавање- реконструкција саобраћајних 

полигона 

 

150.000,00 дин. 

2.4.2 Организовање такмичења из области знања о безбедности 

саобраћаја 
 

50.000,00 дин. 

2.4.3 Награда за децу учеснике у такмичењу 30.000,00 дин. 

2.5 Набавка светлећих обележја (свитаца) за ученике основних 

школа од 1 до 5. разреда 
 

150.000,00 дин. 

2.6 Превентивно-промотивне и изложбене активности из 

области безбедности саобраћаја 
 

175.000,00 дин. 

2.6.1 Израда промотивног материјала из области безбедности 

саобраћаја 
 

175.000,00 дин. 
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2.7 Рад тела за координацију и стручно усавршавање 

(присуство семинарима, саветовањима, научним скуповима) 
 

50.000,00 дин. 

2.7.1 Дневнице и путни трошкови члановима Комисије  

 
50.000,00 дин. 

2.8 Техничко опремање органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја (Техничко опремање саобраћајне 

полиције) 

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. 

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                                                      Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                           Њилаш Михаљ с. р. 

Општинско веће  

Број: 400-47/2013-I/Ц 

Дана: 21.02.2013. године 

К а њ и ж а 

 

 

На основу члана 210. став 2. и 3. Закона о социјалној заштити  („Сл. гласник РС“, бр.  24/2011) и члана  12. 

Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у кући, критеријумима и мерилима за 

утврђивање цена услуга помоћи у кући („Службени лист општине Кањижa“, бр. 3/2010) Општинско веће општине 

Кањижа на 25. седници донело је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући у 2013. години 

I 

Цена часа услуге помоћи у кући у 2013. години УТВРЂУЈЕ СЕ у износу од 350,00 (тристопедесет) 

динара.  

II 
Висина цене часа из претходног члана може се изменити у току календарске године уколико дође до 

промене елемената, који утичу на цену услуге. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                                      Председник Општинског већа 

Општина Кањижа                                                                                         Михаљ Њилаш с. р. 

Општинско веће 

Број:  02-145/2013-I/Ц 

Дана: 19.04. 2013. год. 

К а њ и ж а 
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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 

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 које 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 

број гл. које 

је добила 

изборна 

листа 

коеф.  проценат 
месечни 

износ 

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

1 Демократска странка – Борис Тадић 3.352 1,0 3.352 28,96% 43.440,32 

2 СВМ – Заједно за општину Кањижа 4.172 1,0 4.172 36,04% 54.067,14 

3 
Лига социјалдемократа Војводине –

Ненад Чанак 
793 1,0 793 6,85% 10.276,90 

4 
Време је за буђење  – „Укрок“ 

Франчик Јожеф/Леко Лајош 
1.272 1,0 1.272 10,99% 16.484,51 

5 
Покрет Мађарске наде – Балинт 

Ласло 
491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 

6 
Група грађана Бирај пут – Бачкулин 

Иштван 
1.249 1,0 1.249 10,79% 16.186,44 

 Укупно: 11.329  11.575,5 100,00% 150.000,00 

 

4. 

 Износ средстава за месец април и мај за Демократску странку – Борис Тадић исплаћије се у месецу мају 

2013. године. 

5. 

Одељење за буџет и финансије и ЛПА Општинске управе општине Кањижа врши пренос средстава 

политичким субјектима најкасније до десетог у месецу за претходни месец.  

 

6. 

                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). 

 

7. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Кањижа                                                                                      Председник општине Кањижа 

Председник општине                                                                                         Михаљ Њилаш с. р. 

Број: 400- 138 /2013-I/А 

Дана: 18.04.2013. год. 

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. 

 


