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СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ
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На основу члана 30. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2005), члана 23. Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 4/2005), чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006. године –
Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 29/2006), члана 23.став 1. тачка 25. Статута
општине Житиште-пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'' број 4/2005),  и члана 23.
Пословника о раду Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине Житиште''
број: 2/2006), Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006. године,
донео је

З А К Љ У Ч А К

Прихвата се Програм и план рада Предшколске установе ''Десанка Максимовић''
Житиште за школску 2006./2007.годину број 92/2006 од  28.06.2006.године.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-022-6/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 30. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2005), члана 23. Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 4/2005), чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006. године –
Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 29/2006) и члана 23. и 24. Пословника о раду
Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 2/2006),
Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006.године, донео је

О Д Л У К У
О БРОЈУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У ОКВИРУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОРГАНИЗОВАТИ

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У
ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2006./2007.ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се број васпитних група у оквиру којих ће се организовати

предшколско образовање и васпитање полудневног  боравка ,  као и припремне групе за упис деце у
први разред Основне школе на територији општине Житиште за школску 2006./2007.годину.

Члан 2.
Предшколска установа ''Десанка Максимовић'' Житиште организује васпитно-образовни рад

у оквиру 13 (тринаест) васпитних група - припремне групе  за упис деце у први разред Основне
школе и 7 (седам) васпитних група - полудневног  боравка у следећим насељима:

                                                                  припремна гупа               полудневна група

1.Банатски Двор                                 1 -
2.Банатско Карађорђево                    1                                               1
3.Житиште                                          2                                               3
4.Међа  1 -
5.Нови Итебеј  1   1
6.Равни Тополовац  1 -
7.Српски Итебеј  1   1
8.Торак 2 -
9.Торда  1   1

          10.Хетин  1 -
          11.Честерег  1 -

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и биће објављена у ''Службеном листу општине

Житиште''.
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-022-6/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 30. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2005), члана 23. Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 4/2005), чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006. године –
Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 29/2006) и члана 23.  Пословника о раду
Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 2/2006),
Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006. године, донео је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје   се сагласност на финансијски план Предшколске установе ''Десанка Максимовић''
Житиште за школску 2006./2007.годину број  92/2006  од  28.06.2006.године.

         II

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

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-022-6/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 30. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2005), члана 23. Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 4/2005), чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006. године –
Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 29/2006) и члана 23. и 24. Пословника о раду
Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 2/2006),
Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006.године, донео је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА У

ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ''ЖИТИШТЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 04.СЕПТЕМБРА 2006.ГОДИНЕ  ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2006.ГОДИНЕ

Члан 1.
Овом Одлуком се у Предшколској установи ''Десанка Максимовић'' Житиште утврђује

економска цена полудневног боравка у износу од 5.879,34 динара месечно  за пероду од
04.09.2006.године до 31.12.2006.године.

Члан 2.

Ова одлука ће се примењивати од 04.септембра 2006.године.

Члан 3.

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

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-022-6/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.



Број 12                       04.09.2006. године            Службени лист општине Житиште    страна 6

На основу члана 30. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2005), члана 23. Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 4/2005), чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006. године –
Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 29/2006) и члана 23. и 24. Пословника о раду
Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 2/2006),
Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006.године, донео је

О Д Л У К У
О ПАРТИЦИПАЦИЈИ РОДИТЕЉА У ЦЕНИ БОРАВКА У

ПРЕДШКОЛСКОЈ  УСТАНОВИ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ''ЖИТИШТЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 04.СЕПТЕМБРА 2006.ГОДИНЕ  ДО 31.ДЕЦЕМБРА 2006.ГОДИНЕ

Члан 1.

У Предшколској установи ''Десанка Максимовић'' Житишште утврђује се висина
партиципације родитеља деце предшколског узраста у цени боравка у пероду од 04.09.2006.године
до 31.12.2006.године и то:

- полудневни боравак у износу од 700,00 динара месечно.

Члан 2.

У случају промене  Правилника о  утврђивању економске  цене  боравка  деце  у
предшколским  установама – вртићима ,утвдиће  се  новом  Одлуком  нови   износ  цене  боравка
деце  предшколског  узраста  у  предшколској  установи ,, Десанка  Максимовић“ Житиште .

Члан 3.

Ова одлука ће се примењивати од 04.септембра 2006.године

Члан 4.

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

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-022-6/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2005) и члана 97. Статута општине Житиште – пречишћен текст (''Службени
лист општине Житиште'' број: 1/2005) и члана 2. Одлуке о распуштању Скупштине општине и
формирању Привременог органа општине Житиште (''Службени гласник РС'' број 29/2006) ) и члана
23. и 24. Пословника о раду Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 2/2006),  Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана
04.09.2006. године, утврдила је

ОДЛУКА
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА  ЗА

ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИТИШТЕ ОД 01.09.2006. ДО 31.08.2011. ГОДИНЕ

I

Проглашава се донетом Одлука о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Житиште, за период 01.09.2006. до 31.08.2011. године.

II

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

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-020-52/2006
Дана:04.09.2006. године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
  ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
          Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2005) и члана 97. Статута општине Житиште – пречишћен текст (''Службени
лист општине Житиште'' број: 1/2005) и члана 2. Одлуке о распуштању Скупштине општине и
формирању Привременог органа општине Житиште (''Службени гласник РС'' број 29/2006) и  члана
23. Пословника о раду Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине Житиште''
број: 2/2006),грађани Месне заједнице Житиште донели су непосредно личним изјашњавањем уз
потпис у периоду од 27.08. 2006. године до 31.08.2006. године Одлуку о увођењу месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице Житиште за период 01.09.2006.године до
31.08.2011.године, Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006.
године, утврдила је

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЖИТИШТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.9.2006. ГОДИНЕ ДО 31.08.2011. ГОДИНЕ

Члан 1.

Уводи се месни самодопринос за подручје Месне заједнице Житиште и то у новчаном и
радном облику.

Месни самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година и то почев од 01.9.2006. до
31.08.2011. године.

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

Члан 2.

Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се:
- на одржавање водовода, ремонтовање бунара и побољшање квалитета воде,
- за изградњу путева кроз насељено место,
- за наставак адаптације Дома културе,
- за одржавање и проширење уличне расвете и побољшање електричне мреже,
- за изградњу инфраструктуре и одржавање сеоских гробља, цркви и спомен парка,
- за набавку основних средстава и ситног ивентара за несметан рад Месне заједнице,
- за финансирање рада Стручне службе у Месној заједници,
- за опрему и несметан рад разних организација и удружења грађана у месту,
- за финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне

делатности Месне заједнице, утврђене Статутом Месне заједнице и осталих потреба које се
утврђују Програмом и финансијским планом Месне заједнице за текућу годину,

- за стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,
- за одржавање зграде Месне заједнице.

Радни облик самодоприноса усмериће се за:
- одређивање и извршење свих радних акција за потребе уређења насељеног места,
- за заштиту животне околине и озелењавање насељеног места.

Члан 3.

Основица за разрез самодоприноса у новцу је: зарада, приход на који се плаћају порези по
закону кад лица која врше самосталну занатску и другу привредну делатност средствима у својини
грађана и катастарски приход на земљу.
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Члан 4.

На основицу из члана 3. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
- 5% на нето зараде радника,
- 5% на обвезнике пореза од самосталне делатности који плаћају порез на додатак грађана

према стварном нето приходу, који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,
- 5% на сва примања на основу уговора о делу ауторских хонорара,
- по основу власништва на земљу у висини вредности 35 кг пшенице по једном катастарском

јутру по откупној цени за време жетве у текућој години,
- три радна дана годишње.

Члан 5.

Овлашћује се Савет Месне заједнице Житиште да најкасније до 31.12. текуће године донесе
одлуку о висини за следећу годину у смислу члана 4. става 4. ове Одлуке што значи да се вредност
пшенице из натуралног преведе у новчани облик.

Члан 6.

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

Члан 7.

Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зараде и пензије приликом
исплате сваке зараде, а самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани
који самостално обављају 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 уплаћивање и наплаћивање пореза и зараде и пореза на приход и
имовину.

Члан 8.
Неутрошена средства месног самодоприноса из ранијих година утрошиће се за намеме из

члана 2. ове Одлуке.
Члан 9.

Савет Месне заједнице Житиште одговоран је за прикупљање и утрошак средстава
самодоприноса а својим одлукама и финансијским плановима ће одређивати приоритет радњи које
ће се извршавати и средстваима самодоприноса.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Житиште'' а
примењиваће се од 01.9.2006. године.

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИТИШТЕ
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-020-52/2006
Дана: 04.09.2006. године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
  ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 69б.Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана (''Службени гласник РС'' број:36/91,79/91,33/93,53/93,  67/93,
46/94,48/94,52/96,29/2001 и 84/2004) члана 30.став 1. 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), члана
24.Статута Центра за социјални рад општина Житиште број.551-198/06  од 25.07.2006.године
чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Житиште образовању Привременог
органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006. године – Владе Републике Србије
(''Службени гласник РС'' број 29/2006) и члана 23.  Пословника о раду Привременог органа
општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 2/2006) и Решења о давању
сагласности за именовање директора  Центра за социјални рад општина Житиште
Покрајинског секретаријата за здравство и социјалну политику Нови Сад број:022-006302006
од 28.августа 2006.године, Привремени орган општине Житиште ,на седници одржаној дана
04.09.2006..године донео је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ

I

Бранислава Јаношев,психолог из Зрењанина именује се на дужност директора Центра за
социјални рад општине Житиште  на период од четири године.

II

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

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-020-74/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.



Број 12                       04.09.2006. године            Службени лист општине Житиште    страна11

На основу члана 88. и 89. Закона о локалној самоуправи (''Сл.Гласник Републике Србије'' бр.
9/2002, 33/2004 и 135/2005) и члана 10 Закона о референдуму и народној иницијативи (''Сл.Гласник
РС'' бр.48/94 и 11/98) и на основу члана 97. Статута општине Житиште-пречишћен текст (''Сл.лист
општине Житиште''број 4/2005), чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине
Житиште и образовању Привременог органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006.
године – Владе Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 29/2006) и члана 23. и 24.
Пословника о раду Привременог органа општине Житиште (''Службени лист општине Житиште''
број: 2/2006), Привремени орган општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006.године,
донео је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЕЂА ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2006.
ГОДИНЕ ДО 30.09.2011. ГОДИНЕ

Члан 1.

Уводи се месни самодопринос за подручје Месне заједнице Међа и то у новчаном и радном
облику.

Месни самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година и то почев од 01.10.2006. године
до 30.09.2011. 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 одржавање водовода, ремонтовање бунара и побољшања квалитета воде
- за изградњу путева кроз насељено место
- за наставак адаптације Дома културе
- за одржавање и проширење уличне расвете и побољшање електричне мреже
- за изградњу инфраструктуре и одржавање сеоских гробља, цркви и спомен парка
- за набавку основних средстава и ситног инвентара за несметан рад Месне заједнице
- за финансирање рада стручне службе у Месној заједници
- за опрему и несметан рад разних организација и удружења грађана у месту
- за финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне

делатности Месне заједнице, утврђене Статутом Месне заједнице и осталих потреба које се
утврђују Програмом и финансијским планом Месне заједнице за текућу годину

- за стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма
- за одржавање зграде Месне заједнице
Радни облик самодоприноса усмериће се за:
- одређивање и извршење свих радних акција за потребе уређења насељеног места
- за заштиту животне околине и озелењавање насељеног места.

Члан 3.

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

Члан 4.
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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 и 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.
- Три радна дана годишње

Члан 5.

Овлашћује се Савет Месне заједнице Међа да најкасније до 31. децембра текуће године
донесе одлуку о висини самодоприноса за следећу годину у смислу члана 4. става 4. ове одлуке што
значи да се вредност пшенице из натуралног преведе у новчани облик.

Члан 6.

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

Члан 7.

Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зараде приликом исплате сваке
зараде, а самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који
самостално обављају 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.

Члан 8.

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

Члан 9.

Савет Месне заједнице Међа одговоран је за прикупљање и утрошак средстава
самодоприноса а својим Одлукама и финансијским плановима ће одређивти приоритет радњи које
ће се извршавати и средстава самодоприноса.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Житиште'', а
примењиваће се од 01.10.2006. године.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-020-72/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић 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 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-пречишћен текст
(''Сл.лист општине Житиште''број 4/2005)
, чланова 3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине општине Житиште и образовању Привременог
органа општине Житиште број: 020-1789/2006 од 07.04.2006. године – Владе Републике Србије
(''Службени гласник РС'' број 29/2006) и члана 23. и 24. Пословника о раду Привременог органа
општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 2/2006), Привремени орган општине
Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2006.године, донео је

ОДЛУКУ
 О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА УЗ ПОТПИС О

УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МЕЂА

Члан 1.

Грађани Месне заједнице Међа одлучиће путем личног изјашњавања уз потпис, о увођењу
месног самодоприноса на територији Месне заједнице Међа за период од 01.10.2006. године до
30.09.2011. године.

Члан 2.

Лично изјашњавање грађана о увођењу месног самодоприноса на територији Месне
заједнице Међа обавиће се у времену од 12.09.2006.године до 17.09.2006.године.

Члан 3.

Лично изјашњавање грађана спровешће Комисија коју образује Привремени орган општине
Житиште у следећем саставу:  Бакоч Саво, Шутовић Драгиша,Вучковић Вељко,Становић
Радован,Вујовић Гордана и Радосав Жива

Члан 4.

Саставни део ове Одлуке је Предлог одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје
Месне заједнице Међа за период од 01.10.2006. године до 30.09.2011. године.

Члан 5.

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

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I-022-6/2006
Дана: 04.09.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

ПРЕДСЕДНИК
   ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Закључак о прихватању Плана и програма ПУ''Десанка Максимовић'' Житиште за
школску 2006/2007 годину

2. Одлука о броју васпитних група у оквиру којих ће се организовати предшколско
васпитање и образовање у општини Житиште за школску 2006/2007 годину

3. Решење о давању сагласности на финансијски план ПУ ''Десанка Максимовић''
Житиште за школску 2006/2007 годину

4. Одлука о утврђивању економске цене полудневног боравка у ПУ ''Десанка
Максимовић'' Житиште за период  01.09.2006. – 31.12.2006. године

5. Одлука о партиципацији родитеља у цени боравка у ПУ ''Десанка Максимовић''
Житиште за период  од 04.09.2006. до 31.12.2006. године

6. Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Житиште за период од 01.09.2006. до 31.08.2011. године

7. Одлука о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице Житиште за
период од 01.09.2006 до 31.08.2011. године

8. Решење о именовању директора Центра за социјални рад општине Житиште
9. Предлог Одлуке о увођењу месног самодоприноса за подручје Месне заједнице Међа за

период од 01.10.2006. до 30.09.2011. године
10. Одлука о личном изјашњавању грађана о увођењу самодоприноса за подручје Месне

заједнице Међа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ налази се у евиденцији јавних гласила под
матичним бројем . Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 5.

Главни и одговорни уредник: Татјана Милић

Службени лист општине Житиште излази по потреби.


