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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“, број 10/2019 – пречишћен текст), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине
Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду
Оштинског већа општине Житиште, Општинско веће је на седници одржаној дана 23.7.2019. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА
МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2019. ГОДИНИ
I
Образује се Комисија за остваривање права на осигурање усева меркантилног кукуруза на
територији Oпштине Житиште у 2019. години (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чини председник и 4 члана, и то:
Председник Комисије:
- Данило Шошо из Равног Тополовца.
Чланови Комисије:
1. Ранко Узелац из Банатског Карађорђева;
2. Андреј Амиџић из Житишта;
3. Тоша Катић из Житишта;
4. Милош Давидовић из Житишта;
III
Задатак Комисије је да у складу са Правилником o остваривању права на осигурање усева
меркантилног кукуруза у 2019. години распише Jавни позив и донесе Решење о остваривању права
на осигурање усева меркантилног кукуруза у 2019. године, на које Општинско веће општине
Житиште даје сагласност.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Житиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: IV-06-72/2019-2
ДАНА: 23.7.2019. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Статута општине Житиште
(„Службени лист Општине Житиште“, број 10/2019 – пречишћен текст), члана 2. Одлуке о
Општинском већу општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 16/2008) и
члана 32. Пословника о раду Оштинског већа општине Житиште, Општинско веће је на
седници одржаној дана 23.7.2019. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА МЕРКАНТИЛНОГ
КУКУРУЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У 2019. ГОДИНИ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о остваривању права на осигурање усева меркантилног кукуруза
(у даљем тексту: осигурање) на територији општине Житиште у 2019. години (у даљем
тексту: Правилник) прописује се површина и начин остваривања права, поступак за
остваривање права, критеријуми за остваривање права и друга питања значајна за јавни
позив.
Јавни позив расписује Комисија за остваривање права на осигурање усева
меркантилног кукуруза на територији Oпштине Житиште у 2019. години (у даљем
тексту:Комисија), коју именује Општинско веће општине Житиште.
Површина и начин остваривања права
Члан 2.
Укупна површина предвиђена за осигурање је 2670 хектара.
Максимална површина која се може осигурати по једном пољопривредном
газдинству је 20 хектара.
Право на осигурање се остварује путем Јавног позива за остваривање права на
осигурање усева меркантилног кукуруза у 2019, години на територији општине
Житиште (у даљем тексту: Јавни позив), који се објављује на интернет страници
Општине Житиште и на огласним таблама Општине Житиште и свих Месних заједница
на територији општине Житиште.
Документација поднета на Јавни позив се не враћа.
На захтев подносиоца пријаве, који нису остварили право на бесповратна
средства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене фотокопије исте.
Право на учешће на Јавном позиву
Члан 3.
Право на осигурање могу да остваре физичка лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства и налазе се у
активном статусу.
Услови за учешће на Јавном позиву
Члан 4.
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1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и
да се налази у активном статусу;
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији Општине
Житиште;
3. Подносилац пријаве за осигурање за површину за коју подноси пријаву није
остварио подршку по неком другом основу за исту намену;
4. Парцеле на којима се осигурава усев морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава;
Потребна документација
Члан 5.
1.
2.
3.
4.

Читко попуњен образац пријаве;
фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње;
Изјава подносиоца пријаве да није остварио подршку за осигурање пријављених
површина по неком другом основу за исту намену.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 6.

Подносиоци непотпуних пријава ће бити позвани да допуне документацију у
року од три (3) радна дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне
документацију пријава ће бити одбијена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања
документације која је тражена позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
 које су поднела лица која немају право да учествују на Јавном позиву;
 које су поднете након истека рока који је прописан Јавним позивом;
 које су поднете за осигурање усева који нису предмет Јавног позива.
Одлучивање о остваривању права на осигурање
Члан 7.
Комисија разматра поднете пријаве и доноси Решење о утврђивању права на
осигурање усева меркантилног кукуруза на територији општине Житиште у 2019.
години, на које сагласност даје Општинско веће општине Житиште.
Комисија, у складу с критеријумима који су дефинисани Правилником,
формира бодовну листу лица које остварују право на осигурање.
На основу бодовне листе лица Комисија доноси Решење којим утврђује право
на осигурање до укупне површине за осигурање, предвиђене чланом 2. Правилника, на
које сагласност даје Општинско веће.
Решење се објављује на званичној интернет страници Општине Житиште.
Критеријуми за утврђивање права на осигурање
Члан 8.
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Комисија формира бодовну листу лица које остварују право на осигурање и доноси
Решење о утврђивању права на осигурање усева меркантилног кукуруза на територији
општине Житиште у 2019. години на основу поднете документације, критеријума и бодова
прописаних овим чланом, и то према табели:
Критеријум

Начин бодовања

Бодови

Укупан број
бодова

85
до 30 година
од 30 до 40 година
преко 40 година
до 5 хектара
од 5 до 10 хектара
од 10 до 20 ха
од 20ха до 50ха
преко 50 ха
жене
мушкарци

Старост подносиоца захтева

Површина уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава
П Пол подносиоца захтева

25
20
15
40
30
20
10
5
20
10

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
Комисија сачињава Решење са образложењем о подносиоцима пријава којима
пријаве нису прихваћене и који нису остварили право на осигурање.
Коначно Решење
Члан 12.
Решење је коначно по добијању сагласности Општинског већа општине Житиште.
Остваривање права на осигурање
Члан 13.
Решење са списком лица и површина који су остварили право на осигурање,
Комисија доставља осигуравајућој кући са којом је Општина Житиште склопила Уговор о
осигурању.
Завршне одредбе
Члан 14.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-06-72/2019-1
Дана: 23.7.2019.
Житиште
Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Решење о образовању Комисије за утврђивање права на осигурање усева
меркантилног кукуруза на територији Општине Житиште у 2019. години ...............................1.
2. Правилник о остваривању права на осигурање усева меркантилног кукуруза на
територији Општине Житиште у 2019. години ..............................................................................2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016 ) не
сматра се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних
гласила. Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

