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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору („Сл. гласник РС“ број 65/2015) и члана 42. став 1. тачка 35. Статута општине Житиште („Сл.
лист општине Житиште“ бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Житиште дана
15.7.2016. године донела је
О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у општини Житиште, број
I-020-6/2016 („Сл лист општине Житиште број 4/2016), члан 2. мења се и сада гласи:
„ Члан 2.
Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе за територију општине Житиште, утврђује се максимални број запослених на
неодређено време у организационим облицима општине Житиште и то:
1.ОРГАНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1.1. Општинска управа Житиште

Укупно
56

2.ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
2.1. Библиотека „Бранко Радичевић“ Житиште
2.2.Предшколска установа „Десанка Максимовић“ Житиште
2.3.Културно просветна заједница Житиште
2.4. Туристичка организација општине Житиште
2.6. Центар за социјални рад општине Житиште

Укупно
10
22
8
3
5

3.ЈАВНА И ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
3.1.Јавно предузеће „Развој“ Житиште
3.2. Јавно комунално стамбено предузеће „Екос“ Житиште

37
33

4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
4.1. Месна заједница Житиште
4.2. Месна заједница Равни Тополовац
4.3. Месна заједница Торак
4.4. Месна заједница Нови Итебеј
4.5. Месна заједница Српски Итебеј
4.6. Месна заједница Међа
4.7. Месна заједница Хетин
4.8. Месна заједница Банатско Вишњићево

2
1
1
1
1
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4.9. Месна заједница Банатски Двор
4.10. Месна заједница Честерег
4.11. Месна заједница Банатско Карађорђево
4.12. Месна заједница Торда

1
1
1
2

УКУПНО

185

2

Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„ Члан 3.
Организациони облици из члана 2. ове Одлуке обавезни да у року од 10 дана од дана ступања
ове Одлуке на снагу ускладе своје акте о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
са овом Одлуком.
Организациони облици из члана 2. ове Одлуке чији је број запослених на неодређено време
већи од максималног броја запослених утврђеног овом одлуком у обавези су да смање, односно
спроведу рационализацију броја запослених на неодређено време
најмање до утврђеног
максималног броја за свој организациони облик у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Општина Житиште
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број:I-020-6/2016-1
Дана: 15.7.2016.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“
број127/09 83/2014) члана 56. Закона о локалним изборима, члана 4. Привременог пословника СО
Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 18/2016) Скупштина општине Житиште на
седници одржаној дана 15. 7. 2016. доноси следећу
Одлуку о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Житиште
Члан 1.
Потврђује се мандат одборницима изабараним на изборима за одборнике Скупштине општине
Житиште дана 24. 4. 2016. године и то :
1. Војислав Мркшић директор задруге из Српског Итебеја рођен дана 1.8.1957.са изборне листе
НАША СЕЛА – НАША ОДГОВОРНОСТ ВОЈИСЛАВ МРКШИЋ .
2. Јелена Травар Миљевић рођена 15.11.1979. године дипломирани инжењер за упраљење
техничким системима из Торка, изборна листа број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –Србија
побеђује
3. Светозар Шкорић , рођен 19.3.1976. године радник из Банатског Карађорђева , изборна листа
број 1.АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –Србија побеђује
4. Јоца Катић рођен 26.2.1952, пензионер из Житишта , изборна листа број 1. АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ –Србија побеђује
5. Душан Милићев рођен 9.4.1949.г новинар-књижевник из Житишта, изборна листа број 3.
„ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Демократска странка Србије
(ДСС), Српска народна партија (СНП)“,
6. Михајло Грујић рођен 6.1.1958 године управник поште из Хетина, изборна листа број 3.
„ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Демократска странка Србије
(ДСС), Српска народна партија
Члан 2.
Мандат одборника траје четири године и тече од дана потврђивања мандата одборника.
Члан 3.
Одлуку о потврђивању мандата одборника објавити у ,,Службеном листу општине Житиште.“
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-020- 23 /2016-2
У Ж и т и ш т у , дана : 15. 7. 2016.
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
Правна поука : Против ове одлуке може се сходно члану 49. Закона о локалним изборима изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
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На основу члана 32. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“
број127/09 83/2014) члана 46. Закона о локалним изборима, („Службени лист Општине Житиште“
број 18/2016) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 15.7.2016. по службеној
дужности доноси следећу
Одлуку о престанку мандата одборника у Скупштини општине Житиште
Члан 1.
1. Утврђује се да је престао мандат одборника у Скупштини опшштине Житиште и то: Митар
Вучуревића из Бантског Двора – изборна листа број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –Србија побеђује
услед избора на функцију председника општине Житиште даном избора на функцију председника
општине Житиште.
2. Утврђује се да је престао мандат одборника Ђорђе Жужа из Равног Тополовца изборна листа
број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –Србија побеђује, услед избора на функцију заменика председника
општине Житиште са даном избора на функцију заменика председника општине Житиште.
3. Утврђује се да је престао мандат одборника Милана Пашића из Торка
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –Србија побеђује, услед подношења оставке.

изборна листа број 1.

4. Утврђује се да је престао мандат одборнице Маје Грујић из Хетина изборна листа број 3.
„ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Демократска странка Србије (ДСС),
Српска народна партија (СНП)“, услед подношења оставке .
5. Утврђује се да је престао мандат одборника Светлане Бабић
изборна листа број 3 „ИВИЦА
ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), Демократска странка Србије (ДСС), Српска
народна партија (СНП)“, услед подношења оставке .
Члан 2.
Одлуку о престанку мандата одборника објавити у ,,Службеном листу општине Житиште.“
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-020-23 /2016-1
Дана : 15. 7. 2016
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р
Правна поука : Против ове одлуке може се сходно члану 49. Закона о локалним изборима изјавити
жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/07 ) члана 42 . тачка 21. и 33. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“ 16/2008, 20/2013) , члана 40. и 45. став 3. Привременог пословника Скупштине
општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 18/2016) Скупштина општине
Житиште је на седници одржаној дана 15. 7. 2016. године донела следећу
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
ЗА КООРДИНАЦИЈУ РАДА РАДНИХ ТЕЛА КОЈЕ ОСНИВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о образовању савета за координацију радних тела које оснива Скупштина општине
Житиште , Општинско веће општине Житиште и Председник општине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ број 5/2015 од 23. 1. 2015. године ) члан 4. мења се и гласи :
,, За Чланове савета за координацију бирају се :
1. Владо Ковачевић – председник Савета за координацију
2. Александар Менг – члан Савета за координацију
3. Драган Рапаић – члан Савета за координацију“
Члан 2.
Одлуку о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за координацију радних тела које оснива
Скупштина општине Житиште, Општинско веће општине Житиште и Председник општине Житиште
објавити у ,,Службеном листу општине Житиште.“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-020- 19/2016
Дана : 15. 7. 2016.
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („ Сл. гласник РС“, бр. 129/2007),
члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011) и члана 15. тачка. 5 и
члана 118. став 1. и 2. Статута општине Житиште („Сл.лист Општине Житиште бр. 34/2013 пречишћен текст), Скупштина општине Житиште, на седници одржаној 15.7.2016.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања
комуналне делатности зоохигијене на територији општине Житиште, права и обавезе корисника
комуналне услуге и вршилаца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним
обављањем, као и уређење и организовање обављања осталих послова зоохигијенске службе, у
складу са законом.
Члан 2.
Комунална делатност зоохигијене обухвата послове:
- Хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња
(паса и мачака) у прихватилишта за животиње;
- лишавања живота неизлечиво болесних и повређених напуштених и изгубљених
животиња;
- контроле и смањења популације напуштених и изгубљених паса и мачака;
- нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за
сакупљање отпада животињског порекла;
- спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и
инсеката спровођањем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама
јавне намене.
Члан 3.
Остали послови зоохигијенске службе обухватају:
- нешкодљиво уклањање лешева животиња свих врста из објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња, осим објеката који су
регистровани као фарма.
- транспорт лешева животиња свих врста од објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање отпада
животињског порекла.
Члан 4.
Врста и обим послова наведених у члану 2. и 3. ове Одлуке одређују се годишњим програмом
који усваја Општинско веће у складу са средствима, која су за те намене предвиђена одлуком у
буџету општине Житиште.
Рок за доношење програма из става 1. овог члана је 30 дана од дана доношења одлуке о
буџету општине.
Члан 5.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1) животиње су домаћи папкари и копитари, живина, дивљач, друге животиње и птице које
нису живина, рибе и друге водене животиње, пужеви и остало;
2) напуштена животиња је животиња која нема дом или која се налази изван њега и лишена
је бриге и неге власника, односно држаоца и коју је он свесно напустио;
3) изгубљена животиња је животиња која је напустила власника, односно држаоца, без
његове воље и коју он тражи;
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4) животиња познатог власника пуштена да се слободно креће по јавним местима без
надзора је животиња која има власника, али ипак слободно лута и није под његовом
непосредном контролом;
5) прихватилиште за животиње је објекат који служи за привремени или трајни смештај
напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и изгубљеним
животињма;
6) власник животиње је правно или физичко лице, односно предузетник, које има право
чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза, коришћења и продаје животиње и које је
одговоран за живот, заштиту здравља и добробит животиња;
7) држалац животиње је правно или физичко лице односно предузетник, које има право
чувања држања, узгоја, репродукције, превоза и коришћања животиње, као и право
продаје животиње на основу писменог одобрења власника и које је одговорно за живот,
заштиту здравља и добробит животиња;
8) јавна површина је површина јавне намене и површина у јавном коришћењу;
9) лишавање животиње живота је поступак којим се животињи одузима живот на начин
који изазива тренутну смрт;
10) дезинсекција је скуп мера и поступака за сузбијање инсеката, уништавање комараца,
крпеља, бубашваба и других инсеката;
11) дератизација је сузбијање глодара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на
биолошки минимум;
12) дезинфекција је поступак сузбијања микроорганизама.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 6.
Комуналну делатност зоохигијене, као и остале послове зоохигијенске службе, обавља
привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (у даљем тексту: вршилац комуналне
делатности), који испуњава услове у складу са посебним прописима који регулишу ову област и коме
општина Житиште, у складу са прописима о начину поверавања обављања комуналне делатности,
повери обављање истих.
Поступак јавне набавке за поверавање комуналне делатности зоохигијене врши се на основу
програма из члана 4. ове одлуке.
Члан 7.
Вршилац комуналне делатности је дужан да делатности зоохигијене организује тако да
обезбеди:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин
уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописан или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у
погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску
исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и
опреме, који служе за обављање комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације
и ефикасности рада.
Члан 8.
У вршењу послова комуналне делатности зоохигијене вршилац комуналне делатности дужан
је да:
1) хвата напуштене и изгубљене псе и мачке, првенствено на местима где се континуирано
окупља или где борави већи број грађана (школе, вртићи, пијаце, домови здравља,
шеталишта, угоститељски објекти и друго), као и на другим местима;
2) прима пријаве o напуштеним и изгубљеним псима и мачкама и врши њихово хватање;
3) врши превоз ухвађених паса и мачака до прихватилишта;
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4) ухваћене псе и мачке смешта у прихватилиште при чему предузима следеће мере: врши
тријажу, третман против екто и ендопаразита, утврђивање идентитета очитавањем
микрочипа, обавештавање власника у циљу преузимања, преглед од стране ветеринара и
утврђивање здравственог стања, смештај и разврставање животиње према полу, врши
стерилизацију, обележавање (у складу са Законом о ветеринарству) и увођење у
евиденцију прихватилишта;
5) стара се о проналажењу власника;
6) врати власнику, односно држаоцу, животињу најкасније у року од 15 дана од дана
смештаја у прихватилиште;
У вршењу послова комуналне делатности зоохигијене из става 1. овог члана вршилац
комуналне делатности је дужан да у свему поступа у складу са подзаконским актом кјојим се
уређују:
- услови за заштиту добробити животиња у погледу простора, просторија и опреме, које
мора да испуњава прихватилиште за напуштене животиње,
- начин поступања са животињама у овим објектима,
- програм обуке о добробити животиња,
- садржина и начин вођења евиденције у прихватилиштима,
- начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња.
Члан 9.
Вршилац комуналне делатности дужан је да сарађује са надлежним ветеринарским
службама, као и организацијама за заштиту животиња, те да редовно обавештава јавност и друге
власнике прихватилишта о животињама које се налазе у прихватилишту.
Члан 10.
Вршилац комуналне делатности дужан је да именује за руководиоца прихватилишта лице
које мора имати завршене дипломске академске студије - мастер у области ветеринарских наука
(доктор ветеринарске медицине), односно завршене основне студије у трајању од најмање пет година
у области ветринарских наука.
Лица која се у прихватилишту брину о животињама морају бити обучена за поступање у
складу са законом.
Члан 11.
Послови нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за
скупљање отпада животињског порекла обухватају:
- нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене на основу личног
опажања хигијеничара или примљене пријаве о постојању леша животиња на површини
јавне намене,
- транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина до
објеката за сакупљање отпада животињског порекла на начин који не претставља ризик
по људе, друге животиње или животну средину.
У вршењу послова из става 1. Овог члана вршилац комуналне делатности је дужан да поступа у
складу са законом и правилником којим се уређује начин нешкодљивог уклањања и искоришћавања
животињских лешева.
Члан 12.
Послови спровођења мера контроле и смањења популације штетних микроорганизама, глодара
и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене врши се у складу са средствима која су опредељена буџетом и обухватају:
- старање о броју и врсти присутних штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
- пријем пријава о присутности штетних микроорганизама, глодара и инсеката,
- предузимање мера ради смањења популације штетних микроорганизама, глодара и
инсеката,
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друге послове којима се спроводи мера контроле и смањења популације штетних
микроорганизама, глодара и инсеката.
У вршењу послова из става 1. овог члана вршилац комуналне делатности је дужан да
испуњава услове у погледу просторија, кадрова, опреме, заштитних средстава, врсте и количине
препарата и других потребних средстава за спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације.
Спровођење систематске дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата примену
хемијских, механичких, и биолошких средстава за сузбијање штетних врста глодара, крпеља и
комараца.
-

Предлог о врсти, типу и количини средстава која ће се употребити, даје вршилац комуналне
делатности у складу са важећим законским прописима.
Члан 13.
У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у пружању
комуналних услуга, односно обављању делатности зоохигијене, вршилац делатности је дужан да
одмах о томе обавести Општинску управу, одељење надлежно за комуналне послове и да
истовремено преузме мере за отклањање узрока поремећаја.
Члан 14.
Власник, односно држалац који изгуби пса или мачку дужан је да о томе, без одлагања, а
најкасније у року од три дана од дана губитка животиње, обавести вршиоца комуналне делатности.
Ако власник, односно држалац пса или мачке не поступи у складу са ставом 1. овог члана,
сматра се да је напустио животињу.
Трошкове збрињавања напуштених паса и мачака сноси власник, односно држалац истих.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 15.
Извори средстава за обављање и развој делатности зоохигијене обезбеђују се из:
- буџета општине;
- наменских средстава других нивоа власти;
- других извора, у складу са законом.
Члан 16.
Висина средстава која се Одлуком о буџету опредељују за обављање делатности зоохигијене
одређује се оквирно на основу количине извршених комуналних услуга у претходном периоду.
Члан 17.
Услугу хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених паса и мачака у
прихватилишта, лишавања живота неизлечиво болесне или повређене напуштене животиње и
спровођења мера из програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака у
прихватилишту, плаћају власници или држаоци животиња, уколико се утврди њихов идентитет,о
чему је вршилац комуналне делатности дужан да води посебну евиденцију.
Наплату услуга из става 1. овог члана спроводи вршилац комуналне делатности зоохигијене
за рачун буџета општине Житиште по ценовнику који Општинсака управа сачињава након
спроведеног поступка јавне набавке за поверавање вршења ове делатности.
IV ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 18.
Нешкодљиво уклањање лешева животиња из објекта за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промета животиња вршилац комуналне делатности обавља по пријави
њиховог власника, односно држаоца животиња, осим из објеката који су регистровани као фарме.
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Власник, односно држалац животиња је дужан да одмах, а најкасније у року од 12 сати
пријави вршиоцу комуналне делатности да му је животиња угинула уз навођење адресе власника
објекта или домаћинства.
Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш животиње
може бити уклоњен само по налогу ветринарског инспектора.
Члан 19.
Транспорт лешева животиња свих врста од објекта из члана 18. став 1. ове Одлуке до објекта
за сакупљање отпада животињског порекла вршилац комуналне делатности обавља на начин који не
претставља ризик по људе, друге животиње или животну средину.
Трошкове транспорта лешева животиња из става 1. овог члана сноси власник или држалац
животиња.
V НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши општински комунални
инспектор.
Члан 21.
Комунални инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1. проверава да ли вршилац комуналне делатности обавља делатност зоохигијене у
складу са чланом 7. став 1. ове одлуке;
2. проверава да ли вршилац комуналне делатности, у обављању послова нешкодљивог
уклањања лешева животиња са површина јавне намене, врши послове прописане
чланом 11. ове одлуке;
3. проверава да ли вршилац комуналне делатности у обављању послова спровођења мера
контроле и смањења популације штетних микрорганизама, глодара и исеката
спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне
намене врши послове из члана 11. ове одлуке.
У вршењу права и дужности из става 1. овог члана комунални инспектор:
1. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршиоца
комуналне делатности и других правних и физичких лица;
2. саслушава и узима изјаве од одговорних лица код вршиоца комуналне делатности и
других правних и физичких лица;
3. прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање делатности зоохигијене и пословне
просторије ради прикупљања неопходних података.
Комунални инспектор је дужан да узме у поступак пријаве правних и физичких лица у вези са
обављањем послова делатности зоохигијене и да у року од осам радних дана о резултатима поступка
обавести подносиоца пријаве.
О сваком извршеном прегледу и радњама комунални инспектор саставља записник.
Записник се обавезно доставља вршиоцу комуналне делатности зоохигијене, односно другом
правном или физичком лицу над чијим је пословањем, односно поступањем извршен инспекцијски
надзор.
Члан 22.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1. контролише да ли се делатност зоохигијене врши на прописан начин;
2. решењем нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање
недостатака;
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3. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ
или кривично дело;
4. предузме друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и овом Одлуком.
Члан 23.
У случају да комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није
примењен или да је неправилно примењен, у року који не може бити дужи од 15 дана од дана
извршеног надзора, донеће решење о отклањању утврђене неправилности и одредиће рок за њено
отклањање.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана достављања решења.
О жалби веће одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац
комуналне делатности, односно друго правно лице, ако не поступи по решењу комуналног
инспектора донетог по овлашћењу из члана 22. став 1. ове Одлуке.
За исти прекршај, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до
25.000,00 динара.
За исти прекршај казниће се предузетник новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара.
За исти прекршај казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број:I-020-21/2016
Дана:15.7.2016.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић, ср.

Број 23. 15.7.2016. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

12

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011),
члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 42.
Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ бр. 34/2014) и члана 2. Одлуке о
условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења
вода (Сл. лист Општине Житиште бр. 7/2010) Скупштина општине Житиште на седници одржаној
дана 15.7.2016. донела је
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА КИШНЕ КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ
И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА
Члан 1.
Поверава се обављање делатности одржавања кишне каналске мреже и одвођење
атмосферских падавина, на територији Општине Житиште, Јавном предузећу за грађевинско
земљиште и путеве ''Развој'' Житиште.
Члан 2.
Финансирање поверене делатности из члана 1. ове Одлуке извршаваће се из средстава буџета
Општине Житиште и прихода од наплаћених услуга за извршене радове и других извора прихода.
Члан 3.
Поверавање обављања комуналне делатности из члана 1. ове Одлуке врши се на период до 5
(пет) година.
Члан 4.
ЈП „Развој“ Житиште је обавезан да сопственим ресурсима обавља поверену делатност
одржавања кишне каналске мреже и одвођење атмосферских падавина на територији општине
Житиште.
Члан 5.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-020-22/2016
Дана: 15.7.2016.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број
36/15), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 др. закон) и члана 42. тачка 21. Статута Општине Житиште. Скупштина општине Житиште, дана
15.7.2016. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД
ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
Овим решењем образује се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима
из изворне надлежности Општине Житиште (у даљем тексту: Комисија).
Основни задатак Комисије је обезбеђивање обухватнијег и делотворнијег надзора и
избегавање преклапања и непотребног понављања надзора, као и усклађивање инспекцијског
надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности
општине Житиште.
II
Инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Житиште врше:
1. Комунална инспекција у саставу Одељења за инспекцијске послове ОУ Житиште;
2. Инспекција друмског саобраћаја у саставу Одељења за инспекцијске послове ОУ Житиште у делу
инспекцијског надзора над јавним линијским превозом путника;
3. Инспекција за јавне путеве у саставу Одељења за инспекцијске послове ОУ Житиште
III
Послови и задаци Комисије јесу:
1. разматрање и давање мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају
инспекције;
2.
праћење достигнутог нивоа координације инспекција, иницирање мера, утврђивање смерница
и давање упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског
надзора и праћење њихове реализације, а нарочито:
 усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,
 размене информација у вршењу инспекцијског надзора,
 унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег извештаја о раду
инспекција,
 развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора;
3.
разматрање и давање мишљења на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се
уређују питања инспекцијског надзора;
4. разматрање мишљења, директива, методолошких материјала и приручника за рад инспекције,
анализирање праксе инспекцијског надзора и заузимање ставова у циљу уједначавања поступања
инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим надзираним субјектима, и објављује те
ставове;
5.
учествовање у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним
усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања инспектора и
подношење иницијатива надлежним органима који се односе на финансирање, техничку
опремљеност и програме обука и других облика стручног усавршавања инспектора;
6. давање стручног мишљења о предлозима контролних листа, као и њихових измена и допуна;
7. старање о обавези да се на службеној интернет страници општине Житиште објављују прописи,
акти и документи који се односе на инспекцијски надзор;
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8. пружање, на упит заинтересованих лица, обавештења која се односе на делокруг инспекција у
надлежности Општине Житиште најкасније у року од седам радних дана;
9. подношење извештаја, у складу са потребом, Општинском већу и Скупштини и давање предлога
за предузимање мера из њихове надлежности;
10. старање да се на службеној интернет страници Општине Житиште објављују информације о
свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о њиховим надлежностима,
адресама, телефонима и адресама електронске поште, као и о њиховим руководиоцима;
11. предузимање одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад
инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;
12. разматрање извештај о раду унутрашње контроле инспекције;
13. вршење и друге послове и задатке утврђених овим решењем и ли посебним решењима органа
општине Житиште.
IV
Комисију чини 7 чланова, и то председник, заменик председника и 5 чланова.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице
Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује заменик
председника Комисије.
V
У Комисију се именују:
-

за председника : Митар Вучуревић председник општине;
за заменика председника:Ђорђе Жужа; заменик председника општине;
за чланове:
1. Зоран Касаловић, председник Скупштине општине Житиштеж;
2. Данило Шошо, члан Општинског већа задужен за комуналне делатности
3. Бранко Љубоја, начелник ОУ Житиште;
4. Свјетлана Марковић, руководилац Одељења за инспекцијске послове
5. Данијела Марков , руководилац Одељења за буџет, финансије и трезор

VI
Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке 3. став 2. овог
решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да поднесе предлог
Општинском већу, односно Скупштини да заузму став поводом овог питања, односно предузму мере
и радње из свог делокруга.
Послове из тачке III. тачка 2. алинеја 4. овог решења Комисија обавља у сарадњи са
одељењом општинске управе надлежним за послове информатике и електронске управе, који обавља
стручне послове и послове општинске управе који се односе на успостављање и одржавање
информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског надзора.
VII
Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Одељење за инспекцијске
послове – задужено административно техничко лице.
VIII
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У оквиру Комисије образују се радне групе и стручни тимови за одређену област, односно
одређена питања инспекцијског надзора.
Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду радне групе,
односно стручног тима могу учествовати представници инспекција које немају чланове у саставу
Комисије, јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Житиште, удружења, комора и
других асоцијација, научних и образовних установа, као и других организација чији је рад повезан са
системом и пословима инспекцијског надзора у Општини Житиште.
IX
Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје који су јој
потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и ималаца јавних овлашћења.
X
Комисија доноси пословник о свом раду.

XI
Комисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са
повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности Општине Житиште, обезбеђивањем
координације и међусобне сарадње инспекција Општине Житиште у утврђивању планова
инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или заједничког
инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима сарадње
утврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна управа и локална самоуправа,
Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито обухвата међусобно
обавештавање, размену информација, пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за
инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења делотворности инспекцијског надзора у
надлежности Општине Житиште.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се уређује општинска управа, Одељење за
инспекцијске послове усклађује инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности са
повереним пословима инспекцијског надзора из надлежности Општине Житиште.
XII
Комисија подноси Скупштини редовне извештај о раду најмање 2 пута годишње, као и
ванредне извештаје по потреби, и редовно их објављује на интернет страници.
Комисија подноси Скупштини и годишњи извештај најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину.
XIII
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Житиште “.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број:I-02-23/2016
Дана: 15.7.2016.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09 ), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ 98/2010 ) и члана 15. став 1. Статута
општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2018 и 20/2013) Скупштина
општине Житиште на седници одржаној дана 15.7.2016. године доноси

Решење о измени и допуни решења о образовању Штаба за ванредне ситуације и именовању
команданта штаба за ванредне ситуације општине Житиште

I У Решењу о образовању штаба за ванредне ситуације и именовању команданта Штаба за ванредне
ситуације општине Житиште број I -820-2/ 2015 од дана 7.3.2015. године („Службени лист општине
Житиште“ број 10/2015) врши се измена и допуна решења на следећи начин:
У ставу I Решења под редним број 3. разрешава се функције Начелника штаба за ванредне
ситуације Недељковић Милорад, а за Начелника штаба за ванредне ситуације именује се Васић
Драган из Зрењанина , руководилац групе за управљање ризикоом у Одсеку за управљање ризиком,
одељења за ванредне ситуације у Зрењанину.
У ставу I након редног броја 17. додаје се редни број 18. Ђође Жужа – члан и редни број 19. Данило
Шошо- члан и редни број 20. Радојица Иванчевић- члан.
II Осатале одредбе решења остају непромењене.
III Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житиште.“

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-820-1/ 2016
Дана: 15.7.2016.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) члана 53. и 54. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 55/2013, 35/2015, и члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана
15.07.2016. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски
Итебеј (број I-022-15/2014 од 04.09.2014. и I-022-25/2015 од 15.06.2015.) мења се и допуњује на
следећи начин:
Престаје мандат члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј,
представника из реда локалне самоуправе и то:
- Ласло Вишеи из Новог Итебеја
II
За члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј из реда
локалне самоуправе именује се:
- Иштван Бајус из Новог Итебеја
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“ Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Жититше
Број: I-022-7/2016
Дана: 15.07.2016. године
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:
129/2007) , члана 54. и 55. Закона о основама образовања и васпитања (Службени гласник број
72/209, 35/2015) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“ број: 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана
15.7.2016. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е O РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ
I
Разрешава се Славко Соколовић из Житишта као представник у Управном одбору испред
локалне самоуправе Управног одбора Предшколска установа „Десанка Максимовић“ Житиште .
Мандат разрешеног члана, председника Управног одбора, изабраног испред локалне
самоуправе престаје наредног дана од дана објављивања решења у „Службеном листу општине
Житиште“ .
II
За члана Управног одбора Предшколска установа „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Младен Копривица, дипл инг архитектуре из Житишта, представник у Управном одбору испред
локалне самоуправе.
III
Мандат новоизабраног члана Управног одбора Предшколска установа „Десанка Максимовић“
Житиште почиње да тече од наредног дана од дана објављивања решења и траје док траје мандат
Управног одбора.
IV
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-022- 13 /2016
Дана: 15.7.2016. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 15.7.2016. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I

Усваја се Извештај о раду Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2015. годину.
Усваја се финансијски извештај Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2015. годину.

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I- 022-10/2016
Дана : 15.7.2015.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Р. Србије број 127/09) и чл. 42. тачка 22. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана
15.7.2016. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о финансијском пословању Предшколске установе „Десанка Максимовић“
Житиште за период 01.01.-31.12.2015. године.
II Закључак објавити се у „Службеном листу oпштине Житиште“ .
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I- 022- 3/2016
Дана : 15.7.2016.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута oпштине Житиште („Службени лист
oпштине Житиште“ 16/2008 , 20/2013) Скупштина oпштине Житиште је на седници одржаној дана
15.7.2016. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о реализацији финансијског плана Туристичке организације Општине
Житиште за 2015. годину.
II

Закључак објавити у „Службеном листу oпштине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-024-2/2016
Дана: 15.7. 2016.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној
15.7.2016. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду Културно просветне заједнице Житиште за 2015. годину. Усваја
се финансијски извештај Културно просветне заједнице Житиште за период од 1.1.2015. до
31.12.2015. године.
II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I- 022-2 /2016
Дана :15.7. 2016. године
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ 16/08, 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 15.7.2016. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК

I

Усваја се финансијски извештај Центра за социјални рад Општине Житиште за 2015. годину.

II

Закључак објавити у ,,Службеном листу oпштине Житиште“

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I- 022-8/2016
Дана:15.7. 2016.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ број 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници
одржаној дана 15.7.2016. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I

Усваја се Извештај о финансијском пословању Дома здравља Житиште за 2015. годину.

II

Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-022-11/2016
Дана:15.7. 2016.
Житиште

Председник Скупштине oпштине Житиште
Зоран Касаловић с.р.

На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ 16/08, 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 15.7.2016. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I

Усваја се извештај о раду и финансијски извештај Спортског савеза Општине Житиште за период
01.01.-31.12.2015. године.

II Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-022 -16/2016
Дана: 15.7.2016.
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ 16/2008, 20/2013) члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“ број 15/2016) Скупштина општине Житиште је на седници одржаној дана
15.7.2016.године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о раду ЈП „Развој“ Житиште за 2015. годину са финансијским извештајем за
2015. годину.
II Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-023- 8/2016
Дана:15.7.2016.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Зоран Касаловић с.р

На основу члана 32.тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“
број 129/07) чл. 42. тачка 9 . Статута општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број
16/08, 20/2013) и члана члана 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“ број 15/2016) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана 15.7.2016.
године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о раду ЈКСП „Екос“ Житиште за 2015. годину са финансијским извештајем
за 2015. годину.
II Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-023- 9 /2016
Дана 15. 7. 2016. године
Житиште

Председник Скупштине oпштине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 42. тачка 46. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“ број 16/2008 и 20/2013) и члана 4. члана Одлуке о образовању Савет за здравље
општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“, бр. 39/2013 и 10/2015), Скупштина општине
Житиште на седници одржаној дана 15.07. 2016. донела је
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о раду Савета за здравље општине Житиште за 2015. годину .
II Закључак објавити у Службеном листу општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-02-25/2016
Дана : 15.07.2016.године
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.

На основу члана 61. Статута општине Житиште („Сл. лист Општине Житиште“ бр.34/2013), Општинско веће
општине Житиште на седници одржаној 15.7. 2016. године донело је
ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УПЛАЋЕНИХ НА ПОСЕБАН РАЧУН
БРОЈ 840-3815741-69, ОТВОРЕН ЗА ПОМОЋ ПРОДИЦИМА НАСТРАДАЛИХ И РАЊЕНИХ У
ЖИТИШТУ 2.7.2016. ГОДИНЕ
Члан 1.
Општина Житиште је отворила посебан рачун број 840-3815741-69 за уплату средстава за помоћ
породицима настрадалих и рањених у кафеу „Макијато“ у Житишту, 2. јула 2016. године.
Средства на рачун из става 1. овог члана могу да уплаћују грађани и правна лица, сходно својим
могућностима.
Члан 2.
Прикупљена средстава ће се расподељивати породицама настрадалих и рањених из члана 1. ове
Одлуке за следеће намене.
- доделу једнократне помоћи за породице настрадалих;
- плаћање трошкова лечења за рањене грађане;
- плаћање путних трошкова родитељима или другим блиском сродницима приликом посета рањеним
члановима породице;
- друге трошкове чија је сврха помоћ породицама настрадалих.
Одлуку о висини новчаних накнада из става 1. алинеје 1, 2, 3, и 4 овог члана доносиће председник
општине Житиште посебним решењем, у зависности од висине уплаћених средстава.
Члан 3.
Административно-финансијске послове неопходне за спровођење ове Одлуке обављаће Одељење за
финансије, буџет и трезор Општинске управе.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Сл. листу општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-6-36/2016
Дана: 15.7.2016. године
Житиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Митар Вучуревић с.р.
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