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     На основу  члана 23.став 1.тачка 2. Статута општине Житиште –
пречишћен текст ("Службени лист општине Житиште ", бр. 4/2005 )и
члана 103.Пословника о раду Скупштине општине Житиште("Службени
лист општине Житиште ", бр. 1/2005), Скупштина Oпштине Житиште на
седници одржаној 29.09.2005. године, донела је

О Д Л У К У
 О  ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ    ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНЕ

ДЕПОНИЈЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КИКИНДА

Члан 1.

Овом Одлуком општина Житиште приступа изградњи регионалне
депоније чврстог комуналног отпада  на територији општине Кикинда

Члан 2.

           Ближи услови у вези  са реализацијом и финансирањем  изградње
регионалне депоније  чврстог комуналног отпада на територији  општине
Кикинда регулисаће се  посебним споразумима и уговорима  који  ће бити
закључени  између општина потписница споразума  о учествовању у изградњи
регионалне  депоније чвстог комуналног отпада.

                                                            Члан 3.

               Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења и биће објављена
у «Службеном  листу  општине Житиште».

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиште ПРЕДСЕДНИК СО-е
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: I-020-72/2005. Велемир Грубачки с.р.
Дана:29.09.2005.године
Житиште
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На основу члана 9 и 25.Закона о финансијској подршци породице са
децом(''Сл.гласник РС''број:16/2002),члана 5.,6.,7.,Одлуке о упису деце у Предшколску
установу''Десанка Максимовић''Житиште у школској 2005/2006 години(''Сл.лист
општине Житиште број:8/2005),члана 23.став 1.тачка 2.Статута општине Житиште-
пречишћен текст(''Сл.лист општине Житиште''број:4/2005)и члана 103.Пословника о
раду Скупштине општине Житиште(''Сл.лист општине Житиште број:1/2005)
,Скупштина општинеЖитиште на својој  седници одржаној дана 29.09.2005.
.године,донела је

ОДЛУКУ
О ПАРТИЦИПАЦИЈИ РОДИТЕЉА У ЦЕНИ БОРАВКА У

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
ЗА ПЕРИОД О1.ОКТОБРА 2005.ГОДИНЕ - 31.ДЕЦЕМБАР 2005.ГОДИНЕ

Члан 1.

У Предшколској установи ''Десанка Максимовић''Житиште утврђује се
висина партиципације родитеља деце предшколског узраста у цени боравка у периоду
од 01.10.2005.године до 31.12.2005.године и то:

-полудневни боравак у износу од   700,00 динара.
-целодневни боравак у износу од 1.250,00 динара.

Члан 2.

У случају повећања цена на месечном нивоу,а који је већи од 5% цене из члана 1
ове Одлуке кориговаће се за раст цена на мало ,а на основу званичног податка належног
републичког органа за послове статистике.

Члан 3.

Ова Одлука ће се примењивати од 01. октобра 2005. године.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,и биће објављена у “Службеном
листу општине Житиште”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:I – 020-67/2005
Дана: 29.09.2005. године
Ж и т и ш т е
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК СО-е

    Велемир Грубачки с.р.
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', број 16/97) и члана 23. Статута општине Житиште, пречишћени текст,
(''Службени лист општине Житиште'', број 4/2005) и члана 103.Пословника о раду
Скупштине општине Житиште(''Сл.лист општине Житиште''број:1/2005), Скупштина
општине Житиште на седници одржаној дана 29.09.2005. године   донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ

ОТВОРЕНЕ УЛИЧНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ И ПРОПУСТА
У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се изградња, одржавање и чишћење отворене уличне
каналске мреже и пропуста у насељеним местима општине Житиште.

Члан 2.

Отворена улична каналска мрежа и пропусти служе за одвод атмосферских вода
са јавних површина, дворишта и башта.

Члан 3.

О изградњи уличне каналске мреже и постављању пропуста, одлучује Савет
Месне заједнице на основу Пројекта о изградњи и одвођењу атмосферских вода.

Члан 4.

Пропусти испод коловоза и прелази морају бити изграђени од чврстог
материјала ( бетон или бетонске  цеви или вертикални избетонирани пропуст).

Члан 5.

О одржавању отворене уличне каналске мреже и пропуста брине се Месна
заједница, односно, правно лице и грађани испред својих објеката, домаћинстава и
стамбених зграда.

Члан 6.

Месна заједница је обавезна да једанпут годишње прочисти пропусте испод
путева, односно по потреби.
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Члан 7.

Месна заједница и правна лица могу посебним уговором, поверити послове
одржавања уличних канала и пропуста Јавном  комуналном предузећу ''Екос'' Житиште,
или неком другом правном лицу, које се бави пословима одржавања и уређења јавних
површина и зеленила.

Члан 8.

У отворену уличну каналску мрежу и на туђ посед не сме се:
1. Наносити земља и растресити грађевински материјал;
2. Палити  лишће и грање;
3. Одлагати и палити смеће;
4. Испуштати отпадне воде (из кућне канализације, септичких и осочних јама);
5. Испуштати индустријска отпадна вода.

Члан 9.

Новчаном казном од 30.000,00 до 60.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице ако:

1. Не одржава у функционалном стању отворену уличну каналску мрежу и
пропусте (члан 5.);

2. Наноси земљу и растресити грађевински материјал у отворену уличну каналску
мрежу (члан 8. тачка 1.);

3. Одлаже и пали  лишће, гране и смеће (члан 8. тачка 2. и 3.);
4. Испушта у отворену уличну каналсу мрежу отпадну воду из пословног

простора, септичких и осочних јама (члан 8. тачка 4.),
5. Испушта индустријску отпадну воду у отворену уличну каналску мрежу и на туђ

посед (члан 8. тачка 5.).
Новчаном казном од 3.000,00 до 6.000,00 динара казниће се за прекршај из

претходног става одговорно лице правног лица.

Члан 10.

Новчаном казном од 3.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице
(грађанин) ако:

1. Не одржава у функционалном стању уличну каналску мрежу и пропуст испред
свог домаћинства-куће, стана (члан 5.);

2. Наноси земљу и растресити грађевински материјал у отворену уличну каналску
мрежу (члан 8. тачка 1.);

3. Одлаже и пали лишће, гране и смеће у отворену уличну каналску мрежу (члан 8.
тачка 2. и 3.),

4. Испушта у отворену уличну каналску мрежу и на туђ посед отпадну воду из свог
домаћинства септичких и осечних јама (члан 8. тачка 4.).
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Члан 11.

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће општинска управа Житиште, а
инспекцијска контрола комунални инспектор и инспектор заштите животне средине.

Члан 12.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одржавању отворене
уличне каналске мреже и пропуста ''Службени  лист општине Житиште, број 3/97''.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу осног дана од дана објављивања у '' Службеном листу
општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број:I-020-73/2005
Дана:29.09.2005. године
          Ж и т и ш т е

 ПРЕДСЕДНИК СО,
                                                                                                          Грубачки Велемир с.р.
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На основу члана 12 и 13 Закона о заштити животне средине
(«службени гласник РС , број 135/04»), члана 3 ,Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину(«службени гласник РС , број 135/04»),  Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 9/2002, 33/2004 и
135/2004), члана 23.став 1.тачка 2. Статута општине Житиште – пречишћен
текст ("Службени лист општине Житиште ", бр. 4/2005 ) члана
103.Пословника о раду Скупштине општине Житиште(''Сл.лист општине
Житиште''број :1/2005), Скупштина Oпштине Житиште на седници одржаној
29.09.2005. године донела је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ЕКОЛОШКОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.
            Приступа се изради локалног акционог еколошког плана

општине Житиште
Члан 2.

Основ циљ ове Одлуке је да се преко Локалног еколошког акционог
плана обезбеди услове :

1. Побољшање стања животне средине у заједници кроз
спровођење конкретних акција и планова .

2. Промовисање јавне свести и одговорности за проблеме
животне средине уз повећано учешће јавности.

3. Препознавање , процењивање и утврђивање локалних
еколошких приоритета за конкретно деловање, заснованих на информацијама
добијеним кроз стручну анализу.

4. Промовисање сарадње између грађана , представника
власти , невладиних организација, научника,пословних људи, на решавању
заједничких проблема.

5. Локални еколошки акциони план који би садржао посебне
акције за решавање проблема и промовисање визије  зајднице у погледу
одрживог развоја заштите животне средине.

6. Средства за финансирање израде Локалног еколошког
акционог плана

Финансираће се делом из  наменских средстава буџета општине
Житиште и донатора.

Члан 3

               Ова Одлука ступа на снагу 8  (осмог) дана од дана објављивања
у ''Службеном листу општине Житиште''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиште ПРЕДСЕДНИК СО-е
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број:I-020-68/2005  Велемир Грубачки с.р.
Дана:29.09.2005.године
Житиште
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На основу члана 87. и 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр.
9/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи
(''Сл.гласник РС бр. 48/94 и 11/98) и на основу члана 77. и 79. Статута општине
Житиште( ''Службени лист општине Житиште, на својој седници одржаној дана
29.09.2005.године, донела је:

ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ

САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ
ДВОР

Члан 1.

Грађани Месне заједнице Банатски Двор одлучићесе путем личног изјашњавања
уз потпис, о увођењу месног самодоприноса на територији Месне заједнице Бан. Двор
за период од 01.01.2006. године до 31.12.2010. године.

Члан 2.

Лично изјашњавање грађана о увођењу месног самодоприноса на територији
Месне заједнице Банатски Двор обавиће се у времену од 05.12.2005.год. до 19.12.2005.
године.

Члан 3.

Лично изјашњавање грађана спровешће Комисија коју образује СО Житиште у
следећем саставу: Мандић Здравко, Вуковић Мирјана, Каса Миклош, Чолић Андрија,
Салма Арпад, Галго Ласло, Рапаић Миле, Робал Стево, Фечкеш Јанош, Ђурђевић Боро,
Ђурић Јован.

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за
подручје Месне заједнице Банатски Двор за период од 01.01.2006. године до 31.12.2010.
године.

Члан 5.

Ова Одука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: I-020-74/2005
Дана: 29.09.2005. године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК СО-е

  Велемир Грубачки с.р.
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На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник Републике
Србије'' бр. 9/2002, 33/2004 и 135/2005 и члана 97. Статута општине Житиште
пречишћен текст (''Сл.лист општине Житиште'' бр. 4/2005) и члана 103. Пословника о
раду СО Житиште (''Сл. лист општине Житиште'' бр.1/2005), Скупштина општине
Житиште на седници одржаној дана 29.09.2005. године утврдила је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ

ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ ДВОР ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2006. ГОДИНЕ ДО
31.12.2010. ГОДИНЕ

Члан 1.

Уводи се месни самодопринос за подручје Месне заједнице Банатски Двор и то у
новчаном облику.

Месни самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година и то почев од
01.01.2006. године до 31.12.2010. године.

Одлука о увођењу самодоприноса доноси се на основу личног изјашњавања
грађана (уз потпис).

Члан 2.

Новчана средства остварена путем месног самодоприноса утрошиће се:
- за изградњу и одржавање локалних путева,
- за изградњу и одржавање уличних стаза, тротоара,
- за изградњу прилаза месним гробљима,
- за изградњу изворишта воде за потребе месног водовода, одржавање водовода и

његове опреме и изградњу артерских бунара,
- за изградњу уличниг осветлења и његово одржавање,
- за изградњу пројектно техничке документације за изградњу канализације
- за изградњу канализације,
- за копање уличне каналске мреже и одржавање постојеће каналске мреже,
- за одржавање и уређење зелених површина, парк, јавне површине испред јавних

објеката,
- за финансирање спорта и културе и удружења грађана МЗ,
- за одржавање објеката МЗ, зграде, Дома културе и осталих објеката који су дати

на коришћење МЗ,
- за трошкове уличне расвете,
- за трошкове грејања објеката МЗ,
- за набавку основних средстава и ситног инвентара за потребе МЗ,
- за стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,
- за озелењавање насељеног места и подизање засада у к.о. Бан. Двор,
- за финансирање рада стручне службе Месне заједнице,
- за финансирање разних издатака МЗ који се односе на вршење основне

делатности МЗ утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују програмом
и финансијским планом Месне заједнице.
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Члан 3.

Основица за разрез самодоприноса у новцу је: зарада, приход на које се плаћају
порез по закону кад лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност
средствима у својини грађана и катастарски приход на земљу.

Члан 4.

На основицу из члана 3. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
- 4% на нето зараде радника.
- 4% на обвезнике пореза од самосталне делатности који плаћају порез на додатак

грађана према стварном нето приходу, који чини основицу за утврђивање месног
самодоприноса,

- 4% на сва примања на основу уговора о делу ауторских хонорара,
- По основу власништва на земљу у висини вредности 25 кг. пшенице по једном

катастарском јутру по откупној цени за време жетве у текућој години
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак

Члан 5.

Овлашћује се Савет Месне заједнице Банатски Двор да најкасније до 31.
децембра текуће године донесе Одлуку о висини самодоприноса за следећу годину
у смислу члана 4. става 4 ове Одлуке за наредну годину што значи да се 25 кг.
пшенице прерачуна у динарску противвредност.

Члан 6.

Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим за оне који су
законом ослобођени.

Члан 7.

Самодопринос из зарада и пензије обрачунава и наплаћује исплатилац зараде и
пензије приликом исплате сваке зараде, а самодопринос који плаћају власници
пољопривредног земљишта и грађани који самостално обаваљају делатност личним
радом, средствима у својини грађана и самодопринос на имовину и имовинска
права утврђује и наплаћује Пореска управа експозитура Житиште по прописима и
роковима који важе за утврђивање и наплаћивање пореза и зараде и пореза на
приход и имовину.
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Члан 8.

Неутрошена средства месног самодоприноса из ранијих година утрошиће се за
намене из члана 2. ове Одлуке.

Члан 9.

Савет Месне заједнице Банатски Двор одговоран је за прикупљање и утрошак
средстава самодоприноса а својјим Одлукама и финансијским плановима ће
одређивати приоритет радњи које ће се извршавати из средстава самодоприноса.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине
Житиште'', а примењиваће се од 01.01.2006. године.

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Број: I-020-75/2005
Дана: 29.09.2005. године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК СО-е

  Велемир Грубачки с.р.
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На основу члана 18. тачка 21. Закона о локалној самоуправи и Сл. листа општине
Житиште бр. 3/11.07.03 Скупштине општине Житиште на седници одржаној дана
29.09.2005. године донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА

Члан 1.

У Одлуци о радном времену угоститељских објеката (Сл. лист општине
Житиште бр. 3/11.07.2003. у члану 1. став 2. мења се и гласи:

''Под угоститељским објектима у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти у
смислу Правилника о разврставању, минималним условима и категоризацији
угоститељских објеката (''Сл.гласник РС бр. 66/94''), као и објекти за организовање
забавних игара (на компјутерима), дискотеке, удружења грађана, клубови и слични
објекти и којима се у складу са Законом врши угоститељска делатност.''

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном
листу општине Житиште''.

Република Србија – АП Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број:I-020-73/05
Дана:29.09.2005. године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК СО-е
Велемир Грубачки с.р.
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На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' број
9/2002,33/2004 и 135/2004) и члана 23.тачка 8.Статута општине Житиште-пречишћен
текст (''Службени лист општинеЖитиште број 4/2005) и члана 103.Пословника о раду
Скупштине општине Житиште(''Службени лист општинеЖитиште број
1/2005),Скупштина општине Житиште на својој седници одржаној дана 29.09.
2005.године

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ СТАТУТА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ЖИТИШТЕ И НОВА ЦРЊА

I

Даје се сагласност на Одлуку o измени и допуни Статута Центра за социјални
рад општина Житиште и Нова Црња  број.553-153/05 ,које је донео Управни одбор
Центра за социјални рад општина Житиште и Нова Црња. дана 10.08.2005.године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у ''Службеном листу
општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број:I-020-69/2005
Дана:29.09.2005. године
    Ж  и  т  и  ш  т  е
                                                                                                  Председник СО-е

                                                                                                Велемир Грубачки с.р.
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На основу члана 31.  Закона о изменама и допунама Закона
основној школи (''Службени гласник РС''број: 22/02), члана 30. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 9/2002,33/2004 и
135/2004), члана 23. тачка 8. Статута општине Житиште-пречишћен текст
(''Службени лист општине Житиште'' број 4/2005) и члана 103.Пословника о
раду Скупштине општине Житиште (''Службени лист општине Житиште''
број 1/2005), Скупштина општине Житиште ,на седници одржаној дана
29.09.2005.године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' СРПСКИ ИТЕБЕЈ

I

Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе
''Милош Црњански'' Српски Итебеј  Сиј Јелена из Новог Итебеја,(испред
Савета родитеља)

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, и објавиће се у
''Службеном листу општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина општине Житиште
Број:I-020-70/2005
Дана:29.09.2005. године
Ж и т и ш т е

          Председник СО-е

                                                                              Велемир Грубачки с.р.
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На основу члана 31.  Закона о изменама и допунама Закона
основној школи (''Службени гласник РС''број: 22/02), члана 30. тачка 8.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 9/2002,33/2004 и
135/2004), члана 23. тачка 8. Статута општине Житиште-пречишћен текст
(''Службени лист општине Житиште'' број 4/2005) и члана 103.Пословника о
раду Скупштине општине Житиште (''Службени лист општине Житиште''
број 1/2005), Скупштина општине Житиште ,на седници одржаној дана
29.09.2005. године  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'' СРПСКИ ИТЕБЕЈ

I

За члана Школског одбора Основне школе ''Милош Црњански''
Српски Итебеј именују се:
Болорин Предраг из Српског Итебеја,(испред Савета родитеља)

II

Мандат члана Школског одбора траје четири године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина општине Житиште
Број: I-020-71/2005
Дана:29.09.2005. године
Ж и т и ш т е

          Председник СО-е

                                                                            Велемир Грубачки с.р.
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На основу  члана 30.став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 9/2002,33/2004 и 135/2004), члана 23.став 1.
тачка 10.,и 52. Статута општине Житиште-пречишћен текст (''Службени
лист општине Житиште'' број 4/2005) и члана 103.Пословника о раду
Скупштине општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број
1/2005), Скупштина општине Житиште ,на седници одржаној дана
29.09.2005.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ

I

За чланове Општинског већа општине Житиште,изабрани су:

Миленко Бајић из Житишта, пензионер и
Јелена Стојић из Српског Итебеја, пензионер.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина општине Житиште
Број:I-020-76/2005
Дана:29.09.2005.године
Ж и т и ш т е

          Председник СО-е

                                                                              Велемир Грубачки с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
БРОЈ:II-87-4/05-122
ДАНА:29.08.2005. године
Ж И Т И Ш Т Е

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи (сл. Гласник рс број 9/2002) и
члана 41. Статута општине житиште (сл. Лист општине житиште број 2/2002 – 4/2005)
доносим следећу

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ОДЛУКЕ БРОЈ II-87-4/05 ОД ДАНА 22.04.2005. ГОДИНЕ

УКИДА СЕ ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ БРОЈ
II-87-4/05  од дана 22.04.2005. године (Сл.Лист општине Житиште број 5/2005)

Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Житиште.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 22.04.2005. године председник општине Житиште Зоран Касаловић донео
је Одлуку о увођењу ванредног стања, а ради одбране од поплаве и отклањања
последица елементарне непогоде – поплаве. Како је опасност од плављења превазиђена
стекли су се услови за доношење одлуке као у диспозитиву.

Председник општине Житиште
  Председник штаба за одбрану од поплава

З О Р А Н   К А С А Л О В И Ћ  с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ : II-06-31/2005-1
Дана: 26. 07. 2005.
Ж и т и ш т е

                                                        З а к љ у ч а к

                  Препоручује се Председнику Општине и Управним одборима јавних
предузећа и установа са територије општине Житиште да приликом одлучивања
о избору извођача инвестиционих радова под истим условима понуде, предност
дају предузећима, привредним друштвима  и предузетницима регистрованим на
територији Општине Житиште.

 Председавајући Општинског већа
Председник општине Житиште

    Зоран Касаловић с.р.
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

Редни
број                                    ПРЕДМЕТ                                           Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Одлука о приступању општине Житиште изградњи регионалне депоније

чврстог комуналног отпада на територији општине Житиште 1.
2. Одлука о партиципацији родитеља у цени боравка у Предшколској

установи ''Десанка Максимовић'' за период 01.10. – 31.12.2005. 2.
3. Одлука о изградњи и одржавању отворене уличне каналске мреже и

пропуста у насељеним местима општине Житиште 3.
4. Одлука о изради локалног акционог еколошког плана општине

Житиште 6.
5. Одлука о личном изјашњавању грађана уз потпис о увођењу

самодоприноса на територији Месне заједнице Банатски Двор 7.
6. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне

заједнице Банатски Двор за период од 01.01.2006. до 31.12.2010. године
8.

7. Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских објеката
11.

8. Решење о давању сагласности на измену и допуну Статута Центра за
социјални рад општина Житиште и Нова Црња 12.

9. Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ''Милош
Црњански'' Српски Итебеј 13.

10. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе ''Милош
Црњански'' Српски Итебеј 14.

11. Решење о именовању два члана Општинског већа општине Житиште
15.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Одлука о укидању Одлуке број II-87-4/05 од дана 22.04.2005. године 16.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1.  Закључак од 26. 07. 2005. године 17.

«СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ» налази се у евиденцији јавних
гласила под матичним бројем 158/87. Издавач: Општинска управа Житиште, Цара
Душана 15.
Главни и одговорни уредник:  Милић Татјана .

«СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ»  излази по потреби.


