СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXVI

Житиште

29.12.2012.

Број 35.

Излази по потреби
страна 1.
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл.
гласник РС“, бр. 119/12), члан 60. а у вези са чл. 6. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 42. Статута општине Житиште
(„Службени лист општине Житиште“, бр. 16/08), Скупштина општине Житиште на седници
одржаној 29. децембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о условном отпису камата и мировању пореског дуга
Члан 1.
Овом одлуком уређује се право на условни отпис камате и мировање главног пореског дуга
као и отпис камате у другим случајевима, за локалне порезе на територији Општине Житиште у
складу са одредбама Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени
гласник РС“, бр. 119/12 – у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
Локални порези, у смислу члана 1. ове одлуке су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

порез на имовину правних лица;
порез на имовину физичких лица;
порез на земљиште;
самодопринос из прихода пољопривреде и шумарства;
самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу;
посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине за правна и физичка лица;
локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору;
локална комунална такса за рекламне паное;
локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната домаће радиности;

Члан 3.
Право на условни отпис камате и мировање главног пореског дуга као и отпис камате у
другим случајевима прописаним Законом, за локалне порезе из члана 2. ове одлуке, остварује се код
Службе за утврђивање и наплату јавних прихода у Одељењу за финансије, буџет и трезор,
Општинске управе, Општине Житиште.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I – 020-42/2012
Дана : 29. 12. 2012.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана20. и 32. закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
127/2009) члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008)
на седници Скупштине општине Житиште одржаној дана 29. 12. 2012. године донета је

ОДЛУКА
О ПРАВУ НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се право на новчану накнаду за свако новорођено дете као и услови и
начин остваривања овог права.
Члан 2.
Новчану накнаду остварује мајка за свако новорођено дете,
под условом да има
пребивалиште, односно боравиште на територији Општине Житиште, уколико се непосредно брине о
детету и остварује право на здравствено осигурање.
Члан 3.
Када се приликом
накнаду за свако дете.

једног порођаја роди двоје или више деце, мајка остварује право на
Члан 4.

У случају да мајка није жива, да је напустила дете, или да је из оправданих разлога спречена
да непосредно брине о детету, право уместо мајке детета, може остварити отац, односно старатељ
уколико испуњава услове из члана 2. ове одлуке.
Члан 5.
Номинални износ родитељског додатка за новорођено дете утврђује Скупштина општине
Житиште.
Новчана накнада за новорођено , исплаћује се једнократно, од 1.1.2013. године и износи 20.000
динара.
Члан 6.
Решавање о праву из чл. 2. Ове одлуке, поверава се општинској управи Житиште, Одељењу за
друштвене делатности, служби друштвене бриге о деци .
Решење о признавању права на накнаду доставља се одељењу за финасије општинске управе
Житиште ради извршења.
Члан 7.
Захтев за остваривање права из чл. 2. ове одлуке, подноси се најкасније до навршених 6
месеци живота детета, општинској управи Житиште.
Члан 8.
Поступак за остваривање права из ове одлуке, води се по одредбама Закона о општем управном
поступку.
Члан 9.
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О жалбама на првостепено решење општинске управе, у другом степену решава Општинско
веће.
Члан 10.
Уз захтев за остваривање права на новчану помоћ мајка подноси:
1. доказ о пребивалишту на територији општине Житиште (фотокопија личне карте)
2. изводе из матичне књиге рођених за сву децу
3. фотокопију штедне књижице или текућег рачуна.
4. фотокопија оверене здравствене књижице подносиоца захтева,
5. уверење о месту пребивалишта за сву децу
Уколико право на новчану помоћ остварује отац, односно старатељ уз захтев и доказе из тачке 1., 2.,
и 3. овог члана, отац односно страратељ подноси и:
• извод из матичне књиге умрлих за мајку
• уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила децу
• решење да је мајка лишена родитељског права
• потврду надлежног здравственог органа о тежој болести мајке или решење којим је мајка лишена
пословне способности
• потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку.
Члан 11.
Надзор над применом ове Одлуке врши Општинско веће општине Житиште .
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана њеног објављивања у "Службеном листу
општине Житиште", а примењује се за захтеве за новорођену децу од 1.јануара 2013. године.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на накнаду за прворођено дете
(Службени лист општине Житиште број 1/2005).

Република Србија
Аутономна покрајина Житиште
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-020-43/2012
Дана : 29. 12. 2012.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007), члана 42. став
1, тачка 21 Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број:16/2008), Скупштина општине
Житиште, на седници одржаној дана 29.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОСЕБНИХ ПОМОЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
Чланови Комисије за доделу посебних помоћи Скупштине општине Житиште:
1. Арсић Предраг – Српски Итебеј
2. Нада Ђукић - Житиште
3. Душко Кочалка - Житиште
4. Барна Јанош - Торда
5. Милена Андријин – Српски Итебеј
разрешавају се чланства у Комисији услед истека мандата.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Житиште.''
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број:I-02-122/2012-2
Дана: 29.12.2012. године
ЖИТИШТЕ

Председник СО Житиште
Драган Миленковић с.р.

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007), члана 42. став
1, тачка 21 Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број:16/2008), Скупштина општине
Житиште, на седници одржаној дана 29.12.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОСЕБНИХ ПОМОЋИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
У Комисију за доделу посебних помоћи Скупштине општине Житиште бирају се:
1. Владо Ковачевић, Честерег- председник
2. Мирко Њагрић, Банатски Двор-члан
3. Ирена Ристић, Међа- члан
4. Душко Кочалка, Житиште-члан
5. Атила Патаи, Нови Итебеј-члан
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана у ''Службеном листу општине Житиште.''

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број:I- 02-122/2012-1
Дана: 29.12.2012. године
ЖИТИШТЕ

Председник СО Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) чл. 53. и 54. Закона основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“
број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 29.12.2012. доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊЕУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА ,, ЖИТИШТЕ
I
Члан Школског одбора Основне школе ''СВЕТИ САВА,, ЖИТИШТЕ , из реда родитеља
Секошан Рамона из Торка р а з р е ш а в а се чланства у Школском одбору услед подношења
оставке.
II
За члана школског одбора Основне школе ,, Свети Сава “ Житиште из реда родитеља
именује се Флутуре Данијела из Торка.
Мандат члана школског одбора Флутуте Данијеле траје до истека мандата члана уместо кога
је биран односно до 29. 07. 2014. година.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Решење ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I- 022-21/2010
Дана : 29. 12. 2012.
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 31.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
129/07) и члана 42 . Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008)
Скупштина општине Житиште на седнци одржаној дана 29. 12. 2012. донела је следећe
Решење

I Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације Житиште
донету од стране Управног одбора Туристичке организације Житиште дана 25.12. 2012. године .
II Решење објавити у ,, Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Управни одбор Туристичке организације Житиште је дана 25. 12. 2012. године донео на
Одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације Житиште (број 01-308). Како је
Скупштина општине Житиште сходно члану 31 . Закона о локалној самоуправи и чланум 42. тачка
9. овлашћена именује разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа
организација и служби које оснива и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом , то је
скупштина општине Житиште решила као у диспозитиву решења , те овим решењем даје своју
сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Туристичке организације Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број:I-02-123/2012
Дана: 29. 12. 2012.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 44. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007), члана 4.
Закона о финансирању политичких странака, („Сл.гласник РС“ бр. 72/2003, 75/2003, - испр, 97/2008 и 60/2009одлука УС) и члана 60. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште “ број 16/2008),
председник oпштине дана 24.12.2012. године доноси:
РЕШЕЊЕ
о финансирању политичких странака
I
Политичким странкама које имају одборнике у Скупштини општине Житиште, у сазиву 2008-2012 за
финансирање редовног рада у 2012. години у периоду до спроведених избора за одборнике у СО Житиште
дана 6. 5. 2012. , додељују се средства у укупном износу од 162.800,00 динара.
Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о ребалансу буџета општине
Житиште за 2012. годину, позиција 142, економска класификација 481.
II
Средства из чл. I овог решења одређују се на нивоу од 0,1% буџета општине Житиште за 2012. годину,
умањеног за трансфере од других нивоа власти.
Средства из става 1. овог члана у висини од 30%, , распоређују се у једнаким износима политичким
странкама које имају одборнике, а остатак средстава од 70%, сразмерно броју одборничких места.
III
У складу са распоредом средстава из тачке II овог решења политичким странкама чији су кандидати
изабрани за одборнике Скупштине општине Житиште , у сазиву 2008- 2012 припадају средства у следећим
износима:
Српска радикална странка - 19,35% = 31.502,00 динара
СПС-ПУПС
- 9,68% = 15.759,00 динара
Демократска странка
- 22,58% = 36.760,00 динара
Нова Србија
- 6,45% = 10.501,00 динара
Демократска странка Србије 12,9 % = 21.001,00 динара
ЛСВ
9,68% = 15.759,00 динара
СВМ
9,68% = 15,758,00 динара
СПО
3,23% = 5.259,00 динара
Г 17 +
6,45% = 10.501,00 динара
Укупно за 31 одборника, износ од 162.800,00 динара.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења .За спровођење решења задужује се одељење за
финансије , буџет и трезор Општинске управе Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-401-209/2012-1
Дана: 24.12.2012.год.
Житиште

Председник Општине Житиште
Душан Милићев с.р.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) и члана , члана 16.
и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“ број 43/2011) и
члана 60. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008) Председник
општине Житиште доноси:
РЕШЕЊЕ
о финансирању политичких странака у 2012.
I
Политичким странкама које имају одборнике у Скупштини општине Житиште, за финансирање
редовног рада, додељују се средства у укупном износу од 1.005.822,00 динара за 2012. годину
Средства из претходног става распоређена су у Посебном делу Одлуке о ребалансу буџета општине
Житиште за 2012. годину позиција 142, економска класификација 481.
II
Средства из тачке I овог решења одређују се на нивоу од 0,15% расхода буџета општине Житиште за
2012. годину и расподељују се политичким странкама које су освојиле мандате у Скупштини општине
Житиште, сразмерно броју гласова обрачунатих на начин прописан у ставу 2. овог члана.
Број политичких странака који се узима као основица за расподелу средстава обрачунава се тако што се
број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1,5, а број гласова
преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи коефицијентом 1.
III
У складу са распоредом средстава из тачке I и II овог решења, политичким странкама чији су
кандидати изабрани за одборнике Скупштине општине припадају
средства у следећим износима:
политичка странка
број гласова
износ средстава
10. Демократска станка – Борис Тадић
2438
210.755,00 д.
11. Уједињени региони Србије – Александар Менг
589
67.442,00 д.
12. Лица социјалдемократа Војводине Ненад Чанак
953
92.732,00 д.
13. Странка војвођанских Мађара – Иштван Пастор
793
75.872,00 д.
14. Ивица Дачић – СПС –ПУПС – ЈС (65%-10%-25%)
2191
210.757,00 д.
(од чега СПС - 137.000,00 динара, ПУПС - 21.074,00 динара, а ЈС
52.683,00 динара)
15. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница 788
75. 872,00 д.
7. Покренимо Житиште- Т. Николић- СНС-Нова Србија 1419
109.593,00 д.
Укупно за 31 одборника, износ од 843.022,00 динара
По решењу Број: II-401-209 /2012- 1 од дана 24.12. 2012. године извршена је расподела средстава за
финансирање редовног рада политичких странака које су имале одборнике у скупштини општине Житиште у
сазиву 2008-2012.у укупном износу од 162.800,00 динара.
IV
За спровођење решења задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор Општинске управе
Житиште. Решење објавити се у „Службеном листу општине Житиште “.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Председник општине Житиште
Број: II-401-209 /2012-2
Дана: 24 .12 . 2012.год.
Житиште

Председник општине Житиште
Душан Милићев с.р.
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На основу члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник РС,, , број
129/2007), члана 2. тачка 11. Одлуке о Општинском већу (,,Службени лист општине Житиште, број
16/2008), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 29.12 .2012. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
ЈП,,Развој“ извршити пренос новчаних средстава у износу од
2.200.000,00 динара
за зимско одржавање путева
Средства за ове намене теретиће конто 451191 текуће субвенције ,функционална класификација 620.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из средстава текуће буџетске резерве.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објављивања у „Службеном
листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401- 211/2012
Дана: 29.12.2012. године
Житиште

Председник Општине
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.
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На основу члана чл. 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“бр.16/2008), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине
Житиште, Општинско веће општине Житиште, Општинско веће општине Житиште, на седници
одржаној дана 29.12.2012. године, донело
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА
2012.ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава за исплату недостајућих средстава –
неисплаћених зарада за 2012.годину, следећим Месним заједницама:
Месна заједница Српски Итебеј – месец децембар – 1 запослени - 87.069,00 динара;
Месна заједница Торак – месец август - 3 запослена – 111.996,00 динара; септембар - 3
запослена - 111.996,00 динара; октобар - 3 запослена - 111.996,00 динара; новембар - 3 запослена –
94.005,00 динара, децембар – 2 запослена – 89.967,00 динара;
Месна заједница Житиште – месец новембар – 9 запослена – 364.072,83 динара, месец
децембар – 9 запослена - 353.928,52 динара.
Месна заједница Банатски Двор – месец новембар – 1 запослени – 29.480,00 динара; месец
децембар – 1 запослени - 29.480,00 динара.
Члан 2.
Средства се одобравају у укупном износу од 1.383.990,35 динара, а користиће се наменски, за
исплату зараде- неисплаћених зарада.
Члан 3.
Средства из члана 1. и 2. ове Одлуке одобравају се из текуће буџетске резерве – и распоређују
се на функционалну класификацију 160 – Месне заједнице, економска класификација 451.
Члан 4.
Појединачне рекапитулације неисплаћених зарада радника у члану 1. наведених Месних
заједница, саставни су део ове Одлуке.
Члан 5.
Спровођење ове Одлуке поверава се Одељењу за буџет, финансије и трезор Општинске управе
Житиште.
Члан 6.
Обавезују се Месне заједнице из члана 1. Ове Одлуке да након реализације средстава из чл.1.
и 2. ове Одлуке доставе извештај о наменском утрошку истих.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. Одлуку објавити у службеном
листу Општине Житиште
Република Србије
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-210/2012
Дана: 29.12.2012. године
Житиште

Председник Општине
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.
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