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На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018) члана3. Правилника о Општинском савету
родитеља (,,Службени гласник Републике Србије“, број 72/2018) и члана 42. Статута Општине
Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“, број 10/2019), Скупштина Општине Житиште на
седници одржаној дана 23.12.2019. доноси следећу
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Локални савет родитеља Општине Житиште. Локални савет
родитеља обухвата представнике предшколске установе и основних школа са територије општине
Житиште и то Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“ Житиште, Основне школе ,,Никола
Тесла“ Банатско Карађорево, Основне школе ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј и Основне школе
,,Свети Сава“ Житиште.
Члан 2.
Локални савет родитеља:
 даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређење образовања и васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини,
 учествује у утврђивању Локалних планова и програма који су од значаја за остваривање
образовања, васпитања и безбедности деце,
 прати и разматра могућности за унапређење једнаког приступа, доступности и
образовања и васпитања за децу односно ученике, спречавања социјалне искључености деце
односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине,
 пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са
питањима из њихове надлежности,
 заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређење
њиховог образовања, васпитања безбедности и добробити на територији општине,
 сарађује са организацијама које делују у области васпитања и образовања, заштите
здравља, социјалне заштите, културе и унапређења права детета и људских права,
 обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.
Члан 3.
Локални савет родитеља има четири члана и четири заменика члана.
Представници Савета родитеља бирају се сваке године.
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Савет родитеља сваке васпитно-образовне установе и образовно васпитне установе на
територији Општине Житиште предлаже представника родитеља и његовог заменика Општинском
савету родитеља у року од 15 дана од именовања чланова савета родитеља у установи за текућу
школску годину. Савет родитеља установе предлог доставља директору установе који о томе
доноси одлуку и исту доставља Скупштини Општине Житиште.
Скупштина Општине Житиште именује чланове Локалног Савета родитеља у складу са
Правилником о Општинском савету родитеља. (,,Службени гласник РС“, 72/2018).
Локални Савет родитеља има председника и заменика председника који се бирају већином
гласова од укупног броја чланова Локалног савета родитеља.
Члан 4.
Локални савет сачињава полугодишњи извештај о раду и доставља га установама за које је
тај Локални савет именован и Скупштини Општине Житиште.
Члан 5.
Органи Општине дужни су да на захтев Локалног савета доставе податке и информације из
своје надлежности које доприносе унапређивању образовања и васпитања, а који су од значаја за
рад Локалног савета.
Члан 6.
Локални савет сарађује са другим органима и организацијама у установама које обављају
делатност у области образовања, васпитања, здравствене заштите, социјалне заштите, културе,
науке, спорта, безбедности саобраћаја, заштите и унапређења права детета и људских права и
другим областима од значаја за унапређење образовања и васпитања деце и ученика.
Члан 7.
Служба општинске управе задужена за скупштинске послове обавља административно
техничке послове потребне за рад савета. Средства потребна за обављање послова Локалног савета
(канцеларијски материјал, путни трошкови и слично) обезбеђују се у буџету Општине у складу са
законом.
Члан 8.

1.

2.

3.
4.

У Локални савет родитеља општине Житиште за школску 2019/2020 годину именују се:
Јасминка Гаврић - чланица - представница Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“
Житиште,
Рајка Угреновић - заменица чланице - представница Предшколске установе ,,Десанка
Максимовић“ Житиште,
Сања Радаковић - чланица - представница Основне школе ,,Никола Тесла“ Банатско
Карађорево,
Бранка Мартиновић - заменик члана - представник Основне школе ,,Никола Тесла“ Банатско
Карађорево,
Ливиа Сакал - члан - представник Основне школе ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј,
Тома Атила - заменик члана - представник Основне школе ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј,
Жељка Павловић – чланица - представница Основне школе ,,Свети Сава“ Житиште,
Александра Букур - заменица чланице - представница Основне школе ,,Свети Сава“ Житиште.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Општине
Житиште“. Одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-022-17/2019
У Житишту дана 23.12.2019.

Председница СО Житиште
Драгана Петковић с.р.

На основу члана 32.тачка Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Р. Србије“,
број 127/09, 47/2018) и чл. 15 и 42. Статута Општине Житиште – пречишћен текст (,,Службени
лист Општине Житиште“, 10/2019), Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 23.12.2019. године донела следећу
ОДЛУКУ
Члан 1.
У Општини Житиште доноси се План јавног здравља Општине Житиште за период 20202027.
Члан 2.
План јавног здравља Општине Житиште за период 2020-2027 објавити у ,,Службеном листу
Општине Житиште“.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:I-020- 53/2019
Дана: 23.12.2019.
Житиште
Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 2020 – 2027
Одлуком Скупштине Општине Житиште број I-02-50/2013 од дана 20.11.2013. образује се
Савет за здравље Општине Житиште.
Циљ образовања Савета за здравље је постизање максималне добробити грађана кроз
услуге здравствене заштите, како на нивоу пружања здравствене заштите, тако и на другим
нивоима повезивањем мреже социјалних услуга, а кроз процес праћења, анализе и планирања,
креирања услуга уз постављање темеља ширег развојног концепта бриге за здравље на нивоу
локалне самоуправе, полазећи од концепта здравља као врхунске вредности у заједници.
Активности савета за здравље треба да допринесу обезбеђивању и спровођењу здравствене
заштите од интереса за грађане на територији локалне самоуправе, очувању и унапређењу здравља
свих категорија становништва, повезивању свих чинилаца и ресурса у локалној заједници, као и
остваривању сарадње са свим релевантним институцијама и установама на покрајинском,
регионалном и републичком нивоу у циљу стратешког повезивања система и давања доприноса
постизању националних циљева у области здравствене заштите као и остваривању других циљева
у области здравства уз подржавање трајних иницијатива за бригу о здрављу грађана.
Савет за здравље Општине Житиште овлашћен је да прати и координира рад установе
здравствене заштите – Дома здравља Житиште, као установе примарне здравствене заштите, као и
других субјеката коју пружају здравствену заштиту – ординације приватне праксе, унапређује
приступачност и уједначеност коришћења примарне здрaвствене заштите на територији општине,
предлаже и предузима мере са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства
корисника , предузима и друге активности у циљу унапређења примарне здравствене заштите и
здравља становништва у складу са Одлуком о образовању савета, и Стратегијом одрживог развоја
општине Житиште и другим стратешким документима општине Житиште, а који обухватају
област здравља, здравствене и социјалне заштите.
САДРЖАЈ
УВОД
ЗАКОНСКИ ОКВИР
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ И СТАНОВНИШТВУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
3.1. Образовна структура становништва
3.2. Витално – демографски показатељи
3.3. Структура запослености
4. ПОДАЦИ О ЗДРАВЉУ СТАНОВНИШТВА
4.1. Анкетирање становништва о јавном здрављу
4.2. Здравствена заштита
4.3. Социјална заштита
5. ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
5.1. Контрола безбедности хране
5.2. Школска хигијена
5.3. Квалитет воде за пиће
5.4. Контрола квалитета ваздуха
5.5. Бука у животној средини
6. СТРАТЕШКА АНАЛИЗА – SWOT
7. ВИЗИЈА И МИСИЈА
8. АКЦИОНИ ПЛАН
9. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
10. КАЛЕНДАР ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
1.
2.
3.
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1. УВОД
Јавно здравље подстиче одговорност државе и друштва у обезбеђењу добробити за све
грађане путем унапређења здравља и очувања здраве животне средине.
Темељи се на промоцији здравља и примарној превенцији, а инструментализује кроз
тимски и интердисциплинарни рад, мултисекторску сарадњу, као и све облике партнерства.
Здравствени проблеми у оквиру јавног здравља у Републици Србији решавају се на свим
нивоима, али најефикасније решавање проблема постиже се у јединицама локалне самоуправе.
Формулисање политике и стратегије у овој области усклађено је са препознатим функцијама
јавног здравља, у складу са препорукама Светске здравствене организације.
У обезбеђивању функционисања јавног здравља учествују грађани, породице, послодавци,
образовне институције, хуманитарне, верске, спортске и друге организације, удружења,
јавноздравствене институције, здравствене установе и други облици здравствене службе,
организације за здравствено осигурање, месне заједнице, градови, општине, покрајине, република.
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР
Позитивном законском регулативом у Републици Србији, која је усклађена са законима ЕУ,
створили су се потребни правни оквири да јединице локалне самоуправе у складу са
специфичностима у својој средини, приступе решавању проблема карактеристичних за своју
територију.
Стратегија јавног здравља Републике Србије (у даљем тексту Стратегија) представља
подршку испуњавању друштвене бриге за здравље, обезбеђивању услова у којима људи могу да
буду здрави и чини основу за доношење одлука о акцијама за унапређење здравља и квалитета
живота стновника Републике Србије.
Стратегија идентификује приоритетна подручја где је унапређење здравља и квалитета
живота могуће, појашњава циљеве, дефинише основне активности и одговорности свих
релевантних партнера у области јавног здравља.
Активности које се спроводе у области јавног здравља, обухватају:
 праћење, евалуацију и анализу здравственог стања популације;
 здравствени надзор, истраживање и контролу ризика и претњи по јавно здравље;
 промоцију здравља;
 друштвено учешће у здрављу;
 развој политика за здравље путем партиципаторних процеса у оквиру постојећих
друштвено-економских односа;
 јачање институционалних капацитета за планирање и менаџмент у јавном здрављу;
 подршку обезбеђивању једнаке доступности неопходној здравственој заштити;
 развој и обуку људских ресурса у јавном здрављу;
 обезбеђивање квалитета здравствених услуга на индивидуалном и популационом нивоу;
 истраживања у јавном здрављу;
 смањивање ефеката ванредних ситуација и несрећа по здравље становништва, укључујући
превенцију, ублажавање, спремност, одговор и рехабилитацију.
Значајну улогу у систему јавног здравља имају домови здравља на територији за коју су
основани. Њихову мрежу чини 160 установа на подручју Републике Србије. Део система јавног
здравља чине инспекцијске службе (здравствене заштите, санитарног надзора, комуналне,
тржишне и ветеринарске заштите), установе у области образовања и установе социјалне заштите.
Промоцију у области јавног здравља врше удружења, чије деловање мора да буде усклађено са
политиком јавног здравља.
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3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ И СТАНОВНИШТВУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Општина Житиште се налази у Средњем Банату, на југу се граничи са зрењанинском, на
истоку сечањском, на западу кикиндском и на северу са општином Нова Црња и државном
границом према Румунији. Седиште општине од 1960. Године је Житиште. Сачињавају је 12
насељених места, Житиште, Банатски Двор, Банатско Вишњићево, Банатско Карађорђево, Торак,
Међа, Нови Итебеј, Равни Тополовац, Српски Итебеј, Торда, Хетин и Честерег.
Укупан број становника општине Житиште по попису из 2011. године износи 16.786, што је
у односу на 2002. годину пад од 3.613 становника, односно 17,71%
Стопа наталитета је константно нижа од просека у региону, очекује се наставак тенденције
смањења броја становника у будућности.
Жене
Мушкарци

8520
8321

Укупно

16841

Становништво по полу
(Попис становништа из 2011.године, Републички завод за статистику)
Становништво према старосним групама и полу, 2017─2018.

2017
Ж

2018
М

Ж

М

Деца старости до 6 година (предшколски узраст)
Деца старости 7─14 година (узраст основне школе)
Деца старости 15─18 година (узраст средње школе)
Деца старости 0─17 година
Број младих (15─29 година)
Радни контингент становништва (15─64 година)

443
584
291
1244
1256
4762

508
585
336
1355
1436
5333

443
580
293
1245
1223
4687

515
570
345
1342
1393
5237

Укупан број становника

7677

7692

7554

7619

Извор:РЗС

3.1. Образовна структура становништва
Према школској спреми и полу (старо 15 и више година), може се видети да је већи број
жена без школске спреме, међутим код вишег и високог образовања предњаче жене.
Пол

Мушкарци

Жене

Укупно

Без школске спреме
Непотпуно основно образовање
Основно образовање
Средње образовање
Више образовање
Високо образовање
Непотпуно

122
1011
2135
3440
187
247
8

414
1567
2383
2528
223
281
13

536
2578
4518
5968
410
528
21

Укупно

7150

7409

14559

Становништво према школској спреми и полу (старо 15 и више година), по попису 2011. (Републички завод за статистику)
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На територији Општине Житиште постоји систем основног школског образовања - три
школска центра са издвојеним одељењима у сваком насељеном месту, као и предшколска
установа.
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско образовање ─ капацитет, 2018.

Број установа
Број објеката
Деца узраста 0─3 године у
предшколском васпитању и
oбразовању
Обухват деце узраста 0─3 године
предшколским
васпитањем и образовањем (у %)
Деца узраста од 3 године до поласка
у ППП* у предшколском васпитању
и образовању
Обухват деце узраста од 3 године до
поласка у ППП*
предшколским васпитањем и
образовањем (у %)
Деца која похађају припремни
предшколски програм

1
11

(2018)
(2018))

22

((2018)

5,1

((2018)

Примљени

169

((2018))

50,8

((2018))

123

(2018)

Укупно

Градска
насеља

Остала
насеља

314

107

207

Уписани преко
капацитета

0

0

0

Нису примљени
због
попуњености
капацитета

0

0

0

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основне школе ─ матичне школе
Основне школе ─ подручна одељења
Ученици уписани у основне школе ─ матичне школе
у ниже разреде (I ─ IV)
у више разреде (V ─ VIII)

3
7

(2018)
(2018)

291
332

(2018)
(2018)

256
251

(2018)
(2018)

95,2
125
77,6
0,4
0
0

(2018)
(2018)
(2018)
(2018)
(2018)
(2018)

Ученици уписани у основне школе ─ подручна одељења
у ниже разреде (I ─ IV)
у више разреде (V ─ VIII)

Нето стопа обухвата основним образовањем (у %)
Ученици који су завршили 8. Разред основне школе
Стопа завршавања основне школе (у %)
Стопа одустајања од школовања у основном образовању (у %)
Број деце обухваћене основним образовањем за децу са сметњама у развоју
Број одраслих обухваћених основним образовањем

3.2. Витално – демографски показатељи
Према попису становништа из 2011. године, може се видети да на територији општине
Житиште има више жена од мушкараца (Републички завод за статистику).
У млађем животном добу има више мушке популације, међутим, старењем становништва повећава
се број жена чији је животни век дужи.
БРОЈ СТАНОВНИКА ПРЕМА ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА ИЗ 2011. ГОДИНЕ ЗА
ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ ИЗНОСИ 16841.
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Старосну структуру становништва Средњебанатског округа, пратећи кретање по пописима,
карактерише старење становништва, тј. стално смањење учешћа становништва добне групе 0-19
година (14%) и повећање учешћа групе старости старијих од 65 година (17%).
Стопа наталитета је константно нижа од просека у региону, очекује се наставак тенденције
смањења броја становника у будућности.
Основни показатељ природног кретања становништва је наталитет и представља број
живорођене деце на 1000 становника.
У табели 1. представљен је број живорођене деце у општини Житиште. Стопа наталитета
општине Житиште је 2017. године била 9,6.
Табела 1. Број живорођене деце у општини Житиште

Број
2016
145

Стопа
2017
147

2016
9,3

2017
9,6

У табели 2. представљен је број умрлих лица на територији општине Житиште.
Табела 2. Број умрлих

Број
2016
279

Стопа
2017
295

2016
17,9

2017
19,2

Извор: РЗС

У табели број 3. приказани су узроци умирања у општини Житиште
Табела 3. Узроци умирања у општини Житиште у 2017. години

Ранг
I
II
III
IV
V
VI
Укупно

Група болести по МКБ-10

Број

Болести система крвотока
Злоћудни тумори
Болести система за дисање
Повреде, тровања и последице
деловања спољних фактора
Симптоми, знаци, патолошки
клинични и лабораторијски
налази
Остале болести

Проценат
181
65
7

61,4
22
2,4

11

3,7

16

5,4

15
295

5,1
100,0

Извор:РЗС

3.3. Структура запослености
Према подацима НСЗ филијале Зрењанин, испостава Житиште, укупан број незапослених
лица на подручју општине Житиште у 2018 години је 1846 лица од чега су 959 жене.
Табела 4. Број незапослених лица према степену стручне спреме и полу на подручју општине Житиште (НСЗ)

Степен стручне спреме
I-НК
II-ПК
III-КВ
IV
V

Жене

Мушкaрци
513
8
153
207
1

Укупно
519
4
213
121
3

1032
12
366
328
4
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VI/1
VI/2
VII/1
VII/2

24
14
35
4

6
5
15
1

30
19
50
5

Укупно

959

887

1846

Табела 5. Број незапослених лица према трајању незапослености на подручју општине Житиште, дужина чекања на запослење
(НСЗ)

Дужина чекања

Жене

До 3 месеца
3-6 месеци
6-9 месеци
9-12 месеци
1-2 године
2-3 године
3-5 године
5-8 године
8-10 године
Преко 10 година

Мушкарци
166
79
64
32
117
127
124
104
45
105

Укупно
203
71
54
36
130
101
113
89
28
64

369
150
118
68
247
228
237
193
73
169

Табела 6. Број незапослених лица према годинама старости на подручју општине Житиште (НСЗ)

Године старости
15 – 19 година
20 – 24 година
25 – 29 година
30 – 34 година
35 – 39 година
40 – 44 година
45 – 49 година
50 – 54 година
55 – 59 година
60 – 65 година

Жене

Мушкарци
22
73
111
137
98
108
115
132
117
46

Укупно
27
58
64
71
95
96
110
122
123
121

49
131
175
208
193
204
225
254
240
167

Активна привредна друштва и предузетници у 2018.години
Активна привредна друштва
Активни предузетници

114
253

4. ПОДАЦИ О ЗДРАВЉУ СТАНОВНИШТВА
Статистика здравствене службе пружа податке о обољењима присутним у оном делу
популације који је користио услуге здравствене службе. Здравствена служба посебно евидентира
оболевање у установама примарне здравствене заштите и стационарним установама.
У Средњебанатском округу, по процени РЗС за 2017. годину, живи 11055 деце
предшколског узраста.
Обезбеђеност деце овог узраста лекарима је задовољавајућа, и у Средњебанатском округу у
2017. години износи 851 дете на 1 лекара.
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Табела 7. Оболевање мале и предшколске деце у 2017. години у општини Житиште

Ранг
I
II
III
IV
V
VI

Група болести по МКБ -10

Процентуално
учешће

Број

Фактори који утичу на здравствено стање
и контакт са здравственом службом
Болести система за дисање
Инфективне и паразитарне болести
Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази
Болести коже и поткожног ткива
Остале болести

Укупно

1391

40,3

1097
271

31,8
7,9

176

5,1

121
392

3,5
11,4

3448

100,0

Извор: Завод за јавно здравље Зрењанин

Обезбеђеност школске деце лекарима је доста лошија од норматива – 1 лекар покрива 1742
детета, а норматив је 1 лекар на 1500 деце.
Табела 8. Оболевање школске деце и омладине у 2017. години у општини Житиште

Ранг
I
II
III
IV
V
VI

Група болести по МКБ -10

Процентуално
учешће

Број

Фактори који утичу на здравствено
стање и контакт са здравственом
службом
Болести система за дисање
Инфективне и паразитарне болести
Симптоми, знаци и патолошки
клинички и лабораторијски налази
Болести коже и поткожног ткива
Остале болести

Укупно

1524

34

1342
438

30
9,8

300

6,7

153
726

3,4
16,1

4483

100,0

Извор: Завод за јавно здравље Зрењанин

Према процени становништва за 2017. годину у Средњебанатском округу живи 145359
одраслих становника, који здравствену заштиту остварују на 69 пунктова.
Најзаступљенији узроци оболевања одраслог становништва су болести срца и крвотока и
болести респираторног система.
Табела 9. Оболевање одраслих у 2017. години у општини Житиште

Ранг

Група болести по МКБ -10

I
II

Болести система крвотока
Болести система за дисање
Фактори који утичу на здравствено стање
и контакт са здравственом службом
Болести мишићно-коштаног система и
везивног ткива
Болести жлезда са унутрашњим лучењем
Остале болести

III
IV
V
VI
Укупно

10521
4742

Процентуално
учешће
25,6
11,6

3769

9,2

3659

8,9

2502
15830

6,1
38,6

41023

100,0

Број
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4.1. Анкетирање становништва о јавном здрављу
Са циљем утврђивања слике јавног здравља и приступања изради плана јавног здравља
урађено је анкетирање локалног становништва. Почетно анкетирање учињено је на узорку од 120
испитаника са 6 понуђених питања, а са циљем стварања полазне основе и опште слике о
мишљењу грађана по упитнику општег типа. Након тога одређена је врста и тип упитника који су
коришћени у даљем истраживању.
Резултати анкете
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На основу спроведеног анкетирања становништва, жене спадају у групу која је показала
веће интересовање за здравствену заштиту. Један од закључака је и тај да грађани нису довољно
упознати са правима, могућностима и обавезама. Неопходно је посветити пажњу едукацији и
усмерити аактивности према здравственим кампањама где ће се обухватити како млађе тако и
старије становништво.
4.2 Здравствена заштита
Према статистичким подацима општина Житиште спада у групу општина са високим
процентом старије популације, тачније 1,9 година старије од просека у АПВ. Наглашено
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демографско старење, уз ниску стопу наталитета, специфичне животне навике, као и низ других
фактора, довели су до значајних промена здравственог стања становништва.
Дом здравља Житиште, са издвојеним амбулантама у насељеним местима општине, у
обављању здравствене делатности врши између осталог и заштиту и унапређење здравља,
спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених,
превентивну здравствену заштиту групације становништва изложених повећаном ризику
обољевања и осталих становника у складу са посебним програмом превентивне здравствене
заштите, спречавање, рано откривање и контролу малигних болести.
Број лекара
Број лекара на 1000 становника
Лекари – здравствена заштита деце (на 1000 становника)
Лекари - здравствена заштита школске деце и омладине (на 1000 становника)
Лекари – здравствена заштита одраслог становништва (на 1000 становника)
Стоматолози – стоматолошка заштита деце, школксе деце и омладине (на 1000
становника)
Лекари - здравствена заштита жена (на 1000 становника)
Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом
заштитом (%)
Обухват трудница патронажним посетама (број)
Број оболелих од туберкулозе
Инциденција туберкулозе (на 100000 становника)
Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, тетануса и великог кашља у
првој години живота (%)
Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месеци
живота (%)

18
1,2
1,0
0,0
0,8
0,0
0,15
17,1
0,5
1
7
97,5
100

Извор: Институт за јавно здравље Србије (2018)

На следећим графиконима можете видети број малолетничких трудноћа као и стопу
малолетничких порођаја са територије општине Житиште.

Број малолетничких порођаја у 2016- 2018 години
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Стопа малолетничких порођаја на 1000 породиља (изражено у процентима) 2016-2018

4.3. Социјална заштита
Центар за социјални рад Житиште има овлашћења и обавезу спровођења социјалне и
породично-правне заштите грађана на територији општине. У складу са Законом о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана Центар обезбеђује грађанима права од
општег интереса, док у складу са Породичним законом, Центар обавља послове помоћи породици,
заштите породице и старатељства.

Извор: Републички завод за социјалну заштиту

Табела 10. Укупан број корисника социјалне здравствене заштите на евиденцији Центра за социјални рад према полу, 2018.

Укупан број корисника социјалне заштите
Удео корисника соцјалне заштите у укупној популацији
Број стручних сарадника у Центру за социјални рад
Однос броја корисника социјалне заштите и стручних сарадника
Однос броја становника и стручних сарадника Центра за социјални рад
Извор: Републички завод за социјалну заштиту (2018)

1877
12,4
5
375
3035
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5. ПОКАЗАТЕЉИ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
5.1 Контрола безбедности хране
У Центру за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Зрењанин контрола
безбедности хране врши се у оквиру:
 мониторинга који спроводи Министарство здравља – Покрајинска санитарна инспекција,
(на основу поделе надлежности према Закону о безбедности хране, Сл. гласник РС бр.
41/09), а који се односи на дијететске производе, дечју храну, дијететске суплементе, со за
исхрану људи, адитиве, ароме, ензимске препарате неживотињског порекла, помоћна
средства у производњи прехрамбених производа и воде за пиће у оригиналној амбалажи
(минерална вода, изворска вода и стона вода);
 лабораторијских анализа према захтевима односно потписаним уговорима са субјектима
који се баве производњом и прометом намирница и предмета опште употребе у циљу
провере квалитета и исправности сировина и готових производа;
 контроле према хигијенско-епидемиолошким индикацијама (Закон о заштити
становништва од заразних болести, Сл. гласник РС бр. 125/2004).
У 2017. години на територији Средњебанатског округа, није вршена контрола хране у оквиру
Програма мониторинга безбедности хране.
5.2. Школска хигијена
Контрола здравствене исправности намирница и контрола брисева са руку радника у
кухињи и са радних површина и предмета зa припрему хране у школама и предшколским
установама врши се редовно на територији региона. Из укупно 47 школа и 9 истурених одељења
узимају се узорци једне намирнице на микробиолошку анализу и по два бриса са радних
површина и руку. Испитано је укупно 525 узорака намирница и 1047 узорка брисева.
Неисправност брисева утврђена је у 0,19%, а узрок неисправости највећем броју узорака је
повећан број аеробних мезофилних бактерија. Испитано је укупно 430 узорака воде за пиће из
школских објеката.
Током наведеног периода вршен је континуиран надзор основних школа у оквиру
активности на утврђивању фактора ризика у школској средини, по здравље школске деце и
омладине. Извршен је санитарно хигијенски надзор у 16 школа на територији Средњобанатског
округа. Дате су препоруке за исправљање уочених неправилности.
5.3. Квалитет воде за пиће
Вода за пиће која служи за јавно снабдевање становништва или за производњу животних
намирница намењених продаји подлеже испитивању хигијенске исправности, коју спроводе
овлашћене здравствене установе.
Порекло пијаће воде Средњебанатског округа је из другог и трећег водоносног слоја, са
дубинe од око 60-130m.
У току 2017. године проценат бактериолошке неисправности на нивоу Округа био је 6 %.
Као доминантан узрок бактериолошке неисправности јавља се повећан број бактерија сапрофита.
Разлози физичко–хемијске неисправности воде за пиће овог региона су неодговарајуће
органолептичке особине, висока концентрације амонијака (NH3), одсуство резидуа.
5.4. Контрола квалитета ваздуха
Аерозагађење или загађење ваздуха подразумева присуство гасова и других садржаја у
ваздуху који му нису својствени по природном саставу.
Највећи (потенцијални) загађивачи ваздуха су саобраћај, индустрија, термоенергетска
постројења и домаћа ложишта. Деловање на здравље је акутно и хронично, уз могућност
директног и индиректног дејства.
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5.5 Бука у животној средини
Прописи који регулишу мерење буке у животној средини су: Закон о заштити животне
средине (Сл. гласник РС бр. 135/04, 66/91), Закон о заштити од буке у животној средини (Сл.
гласник РС, бр. 36/09), Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл.
гласник РС бр. 75/10), Правилник о методологији за одређивање акустичких зона (Сл. гласник РС
бр. 72/10), Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке (Сл.
гласник РС бр. 72/10), Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за
мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење
буке (Сл. гласник РС бр. 72/10), СРПС У.Ј6.090:1992 Акустика у грађевинарству, Мерење буке у
комуналној средини; СРПС У.Ј6.205:1992 Акустика у грађевинарству, Акустичко зонирање
простора; СРПС ИСО 1996-1 Акустика, опис, мерење и оцењивање буке у животној средини, део
1., СРПС ИСО 1996-2 Акустика, опис, мерење и оцењивање буке у животној средини, део 2. Сем
наведених прописа, донета је одлука о мерама заштите од буке (Сл. лист општине Зрењанин бр.
13-2003), где су између осталог утврђене зоне града, ради предузимања мера за заштиту од буке и
систематско мерење буке.
6. СТРАТЕШКА АНАЛИЗА – SWOT
СНАГЕ
 Производња хране – пољопривреда
 Поседовање стратешких докумената
 Постојање термоминералних извора
 Висок друштвени активизам
 Близина ЕУ
 Вишенационалност
 Развијена мрежа примарне здравствене
заштите
 Развијено школство
 Организовано прикупљање комуналног
отпада
 Саобраћајни путеви
 Водовод у свим насељеним местима
 Гасификација у свим насељеним
местима
 Традиционнално неговање добрих
спортских резултата
МОГУЋНОСТИ
 Плодно земљиште
 Доступност пољопривредне стручне
службе
 Стална потреба тржишта за
прехрамбеним производима
 Удруживање малих произвођача
 Доступност домаћих фондова
 Доступност ЕУ фондова
 Близина ЕУ
 Висока заинтересованост деце
школског узраста за друштвени
активизам

СЛАБОСТИ
 Сектор прераде хране
 Непостојање развијеног механизма за праћење
и евалуацију стратешких докумената
 Недовољно укључивање грађана
 Непостојање механизама за задржавање
младих стручних људи
 Непостојање имовинско–правног и стратешког
искоришћавања термоминералних извора
 Мањак контроле казнене политике и грађење
свести у одлагању смећа – дивље депоније
 Недовољно развијен јавних превоз
 Недовољан обухват спортских активиста
 Недостатак простора за спровођење слободног
времена
 Стручни кадар у друштвеним делатностима
 Разуђеност
 Недовољна информисаност
ПРЕТЊЕ
 Брз развој других тржишта и прихватање
нових технологија
 Недовољна сазнања о предностима
удруживања
 Институционално неповерење
 Негативан природни прираштај
 Одлив становништва
 Негативни друштвени тренд и деградиран
систем вредности
 Утицај глобалних тренодова
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7. ВИЗИЈА И МИСИЈА
ВИЗИЈА
Општина Житиште – место живота лично одговорних, самосвесних људи који су спремни
да свој радни и друштвени активизам развијају у складу са очувањем природних ресурса и
животне средине.
МИСИЈА
Континуирани развој услова за умрежавање појединаца, установа и организација који су
спремни да раде на унапређењу јавног здравља и бољих услова за живот у општини Житиште.
ОПШТИ ЦИЉ
Стварање адекватних друштвено – економских услова у локалној заједници са циљем
смањења утицаја на кардиоваскуларне болести
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
1. Друштвени развој локалне заједнице
2. Унапређење комуналне инфраструктуре
3. Заштита животне средине
4. Стварање повољног пословног окружења
8. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2020-2027
Степен
1 . ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ: Друштвени развој локалне заједнице
приоритета
(висок)
1.1. Стратешки циљ: Спречавање и сузбијање кардиоваскуларних болести као водећи ризик по
здравље становника општине Житиште
1.1.1 Програм: Унапређење знања и понашања становника општине у вези са очувањем и
унапређењем здравља
Број
Пројекат/
Временски
Партнери
Индикатори
Статус
Активност(и)
оквир
Превентивни
прегледи са циљем
ЈЛС, Дом
смањивања броја
Број прегледа,
здравља
1.1.1.1
2020-2027
У току
оболелих од
евиденција
Житиште
кардиоваскуларних
болести
Спортски савез
«Тројком против
Број учесника,
Општине
1.1.1.3
2020-2027
У току
порока»
фотографије
Житиште, ЈЛС
Број одржаних
Локални савет
едукација на
за популациону
Вршњачке едукације
тему
политику,
у области
репродуктивног
образовне
1.1.1.4
2020-2027
У току
популационе
здравља, број
институције,
политике
едукатора,
ЈЛС, АПВ,
лифлети,
Влада РС
брошуре
Унапређење исхране
Број одржаних
и физичке
ЈЛС, АПВ,
трибина, израда
Идејна
1.1.1.5 активности са циљем Влада РС, Дом
2020-2027
флајера и водича
фаза
превенције
здравља
„здрава исхрана“
дијабетеса
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Организовање
трибине поводом
1.1.1.6 Дана борбе против
ХИВ/АИДС (1.
децембар)

Дом здравља,
ЈЛС, НВО,
ЈАЗАС,
Канцеларија за
младе, ПС,
образовне
институције

2020-2027
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Број одржаних
трибина, број
учесника

Подршка НВО
сектору кроз
Број одржаних
едукације и
Влада РС, АПВ,
едукација,
1.1.1.7
2020-2027
промоцију мера у
ЈЛС, НВО
промотивни
циљу очувања
материјал
здравља
Изградња капела у
Влада РС, АПВ,
Црквене
1.1.1.8 насељеним местима
2020-2027 Изграђене капеле
општине
заједнице, ЈЛС
Информативне
кампање о
Влада РС, АПВ,
могућностима,
Информисани
ЈЛС, Дом
1.1.1.9
2020-2027
правима и обавезама
грађани
здравља
грађана у циљу
очувања здравља
1.2. Стратешки циљ: Модернизација и подизање квалитета услуга
1.2.1 Програм: Унапређење рада институција и установа
Број
Временски
Пројекат/Активност(и)
Партнери
Индикатори
оквир
Модернизација опреме Дома
ЈЛС, Дом
здравља(набавка ЕКГ-а у
Набавка ЕКГ-а,
здравља
1.2.1.1
2020-2027
амбулантама, санитетског
број прегледа
Житиште
возила)
Дом
Ангажовање специјалиста у
Ангажовано
здравља,
Дому здравља у циљу
особље, број
ЈЛС,
1.2.1.2
2020-2027
спровођења превентивног
обављених
Влада РС,
деловања
прегледа
АПВ
Формирано
Формирање јединственог
Влада РС,
јединствено
1.2.1.3
2020-2027
управног места
АПВ, ЈЛС
управно место
1.2.1.4

Санација Дома културе у
Честерегу

1.2.1.5

Санација Дома културе у
Равном Тополовцу

1.2.1.6

Санација Дома културе у
Банатском Вишњићеву

1.2.1.7

Изградња пијаце у Житишту

Влада РС,
АПВ, ЈЛС
Влада
РС, АПВ,
ЈЛС
Влада
РС, АПВ,
ЈЛС
Влада
РС, АПВ,
ЈЛС

Идејна
фаза

Идејна
фаза

У току

Идејна
фаза

Статус
Идејна
фаза

Идејна
фаза

У току

2020-2027

Опремљен Дом
културе

Идејна
фаза

2020-2027

Опремљен Дом
културе

Идејна
фаза

2020-2027

Опремљен Дом
културе

Идејна
фаза

2020-2027

Израђена пијаца

Идејна
фаза
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Уређење продајних места у
насељеним местима
општине
Инвестиционо и текуће
одржавање објеката Домова
културе у насељеним
местима општине

Наставак изградње МЗ и МК
1.2.1.10
Торак
Инвестиционо одржавање
1.2.1.11 амбуланти у насељеним
местима општине
Ангажовање стручних
1.2.1.12 кадрова у циљу очувања
културе и традиције
Одржавање ОШ и ПУ у
1.2.1.13 насељеним местима
општине
1.2.2 Програм: Развој спорта
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Влада
РС, АПВ,
ЈЛС

2020-2027

Уређена
продајна места

Идејна
фаза

Влада
РС, АПВ,
ЈЛС

2020-2027

Опремљени
објекти

Идејна
фаза

2020-2027

Изграђен
објекат

У току

2020-2027

Уређене
амбуланте

Идејна
фаза

Влада
РС, АПВ,
ЈЛС
Влада
РС, АПВ,
ЈЛС

Број
ангажованих
кадрова
Уређене школе
и предшколске
установе

Влада РС,
АПВ, ЈЛС

2020-2027

Влада РС,
АПВ, ЈЛС

2020-2027

Пројекат/Активност(и)

Партнери

Временски
оквир

Индикатори

Статус

1.2.2.1

Изградња трим стазе у
Равном Тополовцу

Влада РС,
АПВ, ЈЛС

2020-2027

Дужина трим
стазе

У току

1.2.2.2

Реконструкција
фискултурне сале у Торди

Влада РС,
АПВ, ЈЛС

2020-2027

Реконструисана
сала

Идејна
фаза

1.2.2.3

Обнова дечијих игралишта у
насељеним местима
општине

Влада РС,
АПВ, ЈЛС

2020-2027

Број
обновљених
игралишта

У току

«Корачај смело-без порока»

Влада РС,
АПВ, ЈЛС,
Спортски
савез
Општине
Житиште

2020-2027

Број деце –
учесника

У току

Број

1.2.2.4

1. ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ: Унапређење комуналне инфраструктуре
2.1. Стратешки циљ: Развој инфраструктуре у руралним срединама
2.1.1 Програм: Побољшање квалитета пијаће воде
Временски
Број
Пројекат/Активност(и)
Партнери
Индикатори
оквир
Изградња постројења за
прераду воде за пиће на
Влада РС,
Изграђено
2.1.1.1
2020-2027
водозахвату на водоводу у
АПВ, ЈЛС
постројење
Житишту
Дужина
Унапређење дистрибуције
ЈЛС, Влада
замењених
2.1.1.2
2020-2027
воде- замена азбестних цеви
РС, АПВ
цеви

Идејна
фаза
У току

Степен
приоритета
(висок)

Статус

У току

У току

Број 45.

23.12.2019. године „Службени лист Општине Житиште“

страна 21

2.1.1.3

Изградња бунара у
Банатском Двору

Влада РС,
АПВ, ЈЛС

2020-2027

Изграђен
бунар

Идејна фаза

2.1.1.4

Изградња бунара у Равном
Тополовцу

Влада РС,
АПВ, ЈЛС

2020-2027

Изграђен
бунар

Идејна фаза

2.1.2 Програм: Решавање проблема атмосферских и отпадних вода
Временски
Број
Пројекат/Активност(и)
Партнери
Индикатори
Статус
оквир
Изградња канализационе
Издата
ЈЛС
употребна
2.1.2.1 мреже у насељеном месту
2020-2027
У току
Житиште
дозвола
Израђена
Израда пројектно-техничке
пројектнодокументације и израда
Влада РС,
техничка
2.1.2.2 канализационе мреже
2020-2027
Идејна фаза
АПВ, ЈЛС
документација
отпадних вода насељеним
и изграђена
местима општине Житиште
канализација
Санација и редовно
Дужина
одржавање атмосферске
Влада РС,
саниране и
2.1.2.3
2020 -2027
У току
канализације у насељеним
АПВ, ЈЛС
одржаване
местима
канализације
Уређена
Уређење канализационе
Влада РС,
2.1.2.4
2020 -2027 канализациона Идејна фаза
мреже у општини Житиште
АПВ, ЈЛС
мрежа
Изграђено
Изградња постројења за
постројење,
Влада РС,
издата
2.1.2.5 пречишћавање отпадних
2020 -2027
У току
АПВ, ЈЛС
вода
употребна
дозвола
Степен
1. ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ: ЖИВОТНА СРЕДИНА
приоритета
(висок)
3.1.4 Програм: Санација и рекултивација неуређених депонија и других деградираних
површина
Временски
Број Пројекат/Активност(и)
Партнери
Индикатори
Статус
оквир
Уређење депонија и
Влада РС, АПВ,
Број уређених
Идејна
3.1.4.1
2020-2027
сметлишта
ЈП, ЈЛС
депонија
фаза
Рекултивација и
Рекултивисано и
Влада РС, АПВ,
3.1.4.2 реамидација загађеног
2020-2027 реамидирано
У току
ЈЛС, ЈКСП
тла
загађено тло
3.1.5 Програм: Борба против ерозије и пошумљавање
Временски
Број Пројекат/Активност(и)
Партнери
Индикатори
Статус
оквир
Влада РС, АПВ,
Уређење парковских
Број уређених
ЈЛС, ЈКСП,
3.1.5.1
2020-2027
У току
површина
паркова
НВО
Уређење зелених
Влада РС, АПВ,
Уређена
3.1.5.2 површина – стварање
2020-2027
Идејна фаза
ЈЛС, ЈКСП
излетишта
излетишта
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Пошумљавање општине
3.1.5.3
Житиште

Влада РС, АПВ,
ЈЛС, ЈКСП

3.1.6 Програм: Уређење саобраћајница
Број
Пројекат/Активност(и)
Партнери

2020-2027

Временски
оквир
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Укупна
површина
пошумљене
територије

Идејна
Фаза

Индикатори

Статус

Инвестиционо
Влада РС, АПВ,
Дужина
3.1.6.1 одржавање улица и
2020-2027
ЈЛС
улица
путева
Изградња, одржавање и
Дужина
подизање квалитета
Влада РС, АПВ,
атарских
3.1.6.2
2020-2027
атарских путева и
ЈЛС, ЈКСП
путева и
отресишта
отресишта
3.1.7 Програм: Побољшање квалитета електро-енергетске снабдевености
Број
Временски
Пројекат/Активност(и)
Партнери
Индикатори
оквир
Замењене
Побољшање јавне
уличне
расвете у насељеним
Влада РС, АПВ,
3.1.7.1
2020-2027 сијалице,
местима општине
ЈЛС, ЕПС
подешени
Житиште
регулатори
2. ПРОБЛЕМ/ПРИОРИТЕТ: СТВАРАЊЕ ПОВОЉНОГ
ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

У току

У току

Статус

У току

Степен
приоритета
(висок)

4.1.4 Програм: Инфраструктурно опремање радних зона
Пројекат/
Временски
Број
Партнери
Индикатори
Статус
Активност(и)
оквир
Опремљена радна зона,
формиран заштитни зелени
Опремање радне
Влада РС,
појас као и зелене површине
4.1.4.1
2020 -2027
У току
зоне локалитет 6
АПВ, ЈЛС
унутар граница плана и
формирана јединствена
функционална средина
4.1.5 Програм: Повећање броја и оснаживање сектора МСП и предузетништву у сеоским
срединама
Пројекат/
Временски
Број
Партнери
Индикатори
Статус
Активност(и)
оквир
4.1.5.1 Имплементација
Влада РС,
мера Локалног
АПВ, ЈЛС,
2020-2027 Број запослених
У току
акционог плана
НСЗ
запошљавања
4.1.5.2 Економско
Број економско оснажених
оснаживање
ЈЛС
2020-2027
У току
жена
жена
4.1.5.3 Центар за развој
Идејна
ЈЛС
2020-2027 Креиран центар
пољопривреде
фаза
4.1.5.4 Формирање базе
„brownfield“ и
Идејна
ЈЛС
2020-2027 Формирана база
„greenfield“
фаза
локација
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сарадње
4.1.5.5
приватног и
јавног сектора
Организовање
едукативних
4.1.5.6 дешавања у
области
привреде
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ЈЛС, ОЦД

2020-2027

Број

Идејна
фаза

ЈЛС

2020-2027

Број едукација, број
едукованих грађана

Идејна
фаза

9. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Одговорне институције и институције које учествују у реализацији активности су у законској
обавези да након реализованих активности достављају извештаје Савету за здравље који
извештава о спроведеним активностима оснивача и Министарство здравља.
Мониторинг и евалуација је активност коју треба спроводити континуирано, све време трајања
Плана, како би се вршила контрола спровођења планираних активности.
Обавеза праћења индикатора и очекиваних резултата усмерена је ка доношењу закључака о
томе шта треба променити,а шта задржати како у вези са планираним активностима,тако и са
стратешким циљевима.
Евалуација се спроводи након завршетка периода спровођења плана, а омогућава нам да
измеримо до које мере смо остварили постављене циљеве и да сагледамо исходе спроведених
активности, како бисмо у наредном циклусу планирања поставили реалније и изводљивије
циљеве.
Евалуација представља крај једног циклуса планирања, али и увод у нови.
Праћење ће се спроводити континуирано и дугорочно за период 2020-2027 као анализа
података и доношење оцене успешности једном годишње.
Финална евалуација (анализа података и доношење оцене о успешности) обавиће се на крају
2027. године.
Календар јавног здравља
Јануар



Четврта недеља јануара - Европска недеља превенције рака грлића материце
31. јануар - Национални дан без дуванског дима

Фебруар
 фебруар - Светски дан борбе против рака
 15. фебруар – Међународни дан деце оболеле од рака
Март
Национални месец борбе против рака
 Други четвртак у месецу – Светски дан бубрега
 22. март - Светски дан вода
 24. март - Светски дан борбе против туберкулозе
Април






7. април - Светски дан здравља
20. април - Међународни дан заштите од буке
22. април - Дан планете земље
28. април - Светски дан безбедности на раду
Трећа недеља априла - Европска недеља имунизације
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Четврта недеља априла - Недеља превенције повреда у саобраћају












5. мај - Међународни дан бабица
10. мај - Међународни дан физичке активности ''Кретањем до здравља''
11. мај - Национални дан добровољних давалаца крви
12. мај – Међународни дан сестринства
15. мај - Међународни дан породице
20. мај – Дан здравих градова
22. мај - Међународни дан биолошке разноврсности
31. мај - Светски дан без дуванског дима
Трећа недеља (дан) у мају – Дан сећања на преминуле од сиде
Трећа недеља маја - Национална недеља здравља уста и зуба





5. јун - Светски дан човекове околине
14. јун – Светски дан добровољних даваоца крви
26. јун - Међународни дан против злоупотребе и кријумчарења дроге



јул - Светски дан становништва

Мај

Јун

Јул
Август



Прва недеља августа - Светска недеља дојења
12. август - Међународни дан младих

Септембар
 септембар - Светски дан превенције самоубистава
 11. септембар – Светски дан прве помоћи
 24. септембар - Светски дан срца ( и у трећој недељи септембра)
 Четрдесета недеља у години - Национална недеља промоције дојења
Октобар
Национални месец правилне исхране
 октобар - Међународни дан старих
 10. октобар - Светски дан менталног здравља
 15. октобар – Светски дан чистих руку
 16. октобар - Светски дан хране
 17. октобар - Међународни дан борбе против сиромаштва
Новембар







Месец борбе против болести зависности
14. новембар - Светски дан борбе против шећерне болести
15. новембар - Међународни дан борбе против опструктивне болести плућа
18. новембар – Европски дан рационалне употребе антибиотика
20. новембар - Међународни дан детета
Трећа недеља (дан) у новембру – Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода

Децембар
 децембар - Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а
 3. децембар – Међународни дан особа са посебним потребама
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На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник
Републике Србије”, бр. 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016,
104/2016, 96/2017), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (“Сл. гласник
РС”, бр. 48/94 и 11/98), члана 25.-28. и члана 42. Статута Општине Житиште – пречишћен текст
(“Сл. лист Општине Житиште”, број 10/2019), на седници одржаној дана 23.12.2019. године
доноси
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТЕРЕГ
ЗА ПЕРИОД ОД 1.2.2020. ДО 31.1.2025. ГОДИНЕ
Члан 1.
УВОДИ СЕ самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Честерег ради
задовољења заједничких потреба грађана. Самодопринос се уводи на период од 5(пет) година,
почев од 1.2.2020. године до 31.2.2025. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима којима
је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Изјашњавање грађана о увођењу самодоприноса ће се одржати у дане 11.и 12. јануара
2020.године у просторијама Месне заједнице Честерег улица Маршала Тита 39 у времену од 7 до
20 часова.
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе 12.500.000,00 динара.
(словима: дванаестмилионапетстохиљададинара).
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
 Учешће у одржавању локалних путева, тротоара и атарских путева,
 Учешће у Реконструкција и одржавање водоводних постројења и водоводне мреже,
 Израда потребних инвестиционо-техничких пројеката,
 Oдржавање каналске мреже у насељеном месту,
 Озелењавање насељеног места и одржавање зеленила,
 За додатну санацију и одржавање гробља и капеле изван обима јавног предузећа,
 додатно одржавање, поправка и проширење уличне расвете и електричне мреже
изван обима надлежног управљача,
 Стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма путем додатног
уређења објеката и инфраструктуре ,
 Помоћ у финансирању спортских клубова и одржавање спортских објеката,
 Помоћ у финансирању Црквене Општине Честерег,
 Помоћ у финансирању рада културно-уметничких и других организација и удружења
грађана,
 Учешће у санацији и одржавању објеката и осталих општих потреба по програму рада и
и Финансијском плану Месне заједнице,
 Финансирање значајних датума, пратећих манифестација, Нове године, Дана месне
заједнице, и Дана досељења,
 За обезбеђење средстава учешћа на конкурсима код виших нивоа власти, европских и
других фондова.
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Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на територији Месне заједнице Честерег.
Одлуку о референдуму на подручју Месне заједнице Честерег у складу са Статутом
Општине Житиште доноси Скупштина Општине Житиште.
Члан 6.
Обавезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног
места Честерег, и то: запослени радници, предузетници, пољопривредници, и други порески
обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.
Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени
Законом. Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у
земљи и иностранству на основну писане изјаве.
Члан 7.
Основица за обрачун самодоприноса у новцу је зарада, приходи на које се плаћа порез по
закону код лица која самостално врше знатску и другу привредну делатност средствима у својини
грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.
Члан 8.
На основицу из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
 3% на нето зараде радника,
 3% за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак
грађана према стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање самодоприноса,
 3% на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања,а
основу закона
 По основу власништва на земљу у вредности 20 кг пшенице по једном хектару
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак, узимајући у обзир просечну
берзанску цену
пшенице закључно са 30.11. претходне године.
Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности,
плаћати самодопринос по стопи од 3%.
Члан 9.
Овлашћује се Савет Месне заједнице Честерег да најкасније до 31.12. текуће године донесе
Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 8. став 4. ове одлуке за наредну годину,
узимајући у обзир просечну берзанску цену пшенице закључно са 30.11. текуће године. Одлука се
доставља Одељењу за финансије, буџет и трезор сектор за локалну пореску администрацију ради
спровођења, и објављивања у Службеном листу Општине Житиште.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у складу са законом. Средства самодоприноса
су приходи Општине Житиште и уплаћују се на рачун буџета. Стручне и аминистративне послове
око самодоприноса врши Одељење за послове финансирања буџета и трезора Општинске управе
Житиште. Евиденција о средствима самодоприноса води се у складу са законом. Самодопринос се
плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени Законом.
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Члан 11.
Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате
сваке зараде. Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који
самостално обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и самодопринос
који се утврђује на основу имовине и имовинских права, утврђује и наплаћује Општинска управа
Житиште - Одељење за финансије и трезор – сектор за локалну пореску администрацију.
Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личном уплатом.
Члан 12.
Уколико се планирана средства из члана 3. ове Одлуке остваре пре истека времена на које
је самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања, и о томе Савет Месне
заједнице обавештава уплатиоце, а евентуално уплаћени самодопринос ће се регулисати
споразумом о враћању средстава уплатиоцима који ће сачинити Савет Месне заједнице и
уплатиоци, а у складу са овом Одлуком.
Члан 13.
Савет Месне заједнице Честерег одговоран је за утрошак средстава самодоприноса, а
својим одлукама и финансијским плановима ће утврђивати и одређивати приоритет радова који ће
се реализовати из средстава самодоприноса.
Члан 14.
Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем
изабраних органа МЗ Честерег, на зборовима грађана МЗ Честерег и одборника у Скупштини
Општине Житиште.
Члан 15.
Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се
усвојеном последњим даном одржавања референдума уколико су се грађани изјаснили за
потврђивање одлуке. Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине
Општине Житиште иста ће се објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општине Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-020-48/2019
У Житишту, дана: 23.12.2019.
Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник
Републике Србије”, бр. 62/06, 93/2012, 95/2015, 104/2016, 96/2017), члана 10. став 2. Закона о
референдуму и народној иницијативи (“Сл. гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98), члана 25.-28. и члана
42. тачка 7. и члана 91. Статута Општине Житиште - пречишћен текст (“Сл. лист Општине
Житиште”, број 10/2019), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 23.12.2019.
године донела је
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ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧЕСТЕРЕГ
Члан 1.
Поводом иницијалног предлога Савета Месне заједнице Честерег са седнице одржане дана
8. децембра 2019. године и закључaка Општинског већа Општине Житиште број I-06-110/2019-6
од дана 16.12.2019. и број I-06-111/2019-6 од дана 16.12.2019. о прихватању иницијалног предлога
и упућивању Предлога Одлукe Скупштини Општине Житиште, од стране Општинског већа
Општине Житиште као предлагача одлуке, Скупштина Општине Житиште доноси ову Одлуку
којом се р а с п и с у ј е р е ф е р е н д у м на територији Месне заједнице Честерег на коме ће
се грађани Месне заједнице Честерег изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице Честерег за период од 1.2.2020. до 31.1.2025. године, односно о
Предлогу Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Честерег за
период од од 1.2.2020. до 31.1.2025. године.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:
„Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Честерег за период од од 1.2.2020. до 31.1.2025. године.“?
На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са „за“ или „против“.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право
и пребивалиште на територији Месне заједнице Честерег.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Честерег за период
од. 1.2.2020. до 31.1.2025. године одржаће се дана 11.1.2020., и 12.1. 2020. (субота и недеља).
Гласачко место ће бити отворено наведених дана у времену од 7,00 до 20,00 часова.
Гласачко место налази се у улици Маршала Тита 39 - просторије Месне заједнице Честерег.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму
и народној иницијативи и Статута Општине Житиште.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-020-47 /2019
Дана: 23.12.2019.

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007,
47/2018) и члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи ( “Службени гласник РС”,
број: 48 /94 и 11/98), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 23.12.2019. године
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У МЗ ЧЕСТЕРЕГ
Члан 1.
За спровођење референдума који ће се спровести дана 11. и 12. јануара 2020. године, ради
непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице
Честерег за период од 1.2.2020. године до 31.1.2025. године, образује се Комисија за спровођење
референдума у следећем саставу:
 председник Салак Дијана из Честерега
 заменик председника Бјелајац Раде из Честерега
 члан Иванчевић Радојица из Честерега
 заменик члана Гарић Славица из Честерега
 члан Прибичевић Васо из Честерегаменик члана Барбул Душко из Честерега
Члан 2.
Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
 стара се о законитом спровођењу референдума
 стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума
 прописује обрасце за спровођење референдума
 утврђује и проглашава укупне резултате референдума
 обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и
Одлуком Скупштине општине о расписивању референдума.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења. Решење објавити у “Службеном листу
Општине Житиште”.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: 1-02-44/2019
Дана: 23.12. 2019. год.
Житиште
Председница Скупштине Општине
Житиште
Драганa Петковић с.р.
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На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“, број
129/07, 47/2018), члана 116. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018) и члана 42. Статута општине Житиште („Службени
лист општине Житиште“, број 10/2019) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана
23.12.2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
I
Разрешава се чланица Школског одбора ОШ ,,Никола Тесла“ Банатско Карађорђево
представница из реда запослених Милана Рајић Кецић, а услед подношења оставке.
II
За члана Школског одбора Основне школе ,,Никола Теслa” Банатско Карађорђево именује
се Соња Кајтез, представница ипред реда запослених. Мандат новоизабране чланице траје док
траје мандат Школског одбора именованог решењем I-022-22/2018 од дана 7.9.2018.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“ Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама васпитања и
образовања као и у Статуту Општине Житиште, а који предвиђају да се од стране оснивача
Скупштине општине именују орган управљања Школски одбор. Школски одбор има 9 чланова од
којих су по три представника родитеља, представници запослених и представници испред локалне
самоуправе. Комисија за административно мандатна питања СО Житиште је констатовала да је
дописом основне школе ,,Никола Теслa“ достављен захтев за замену члана представнице испред
запослених, Милане Рајић Кецић, а која је упутила захтев за разрешење пре истека мандата –
оставку, услед одласка на трудничко боловање. Комисија је утврдила да је од стране надлежног
органа основне школе, а на предлог Наставничког већа достављен предлог да нови члан
представник испред запослених буде Соња Кајтез, те да иста није одборник и нема дете на
школовању у истој установи као и да није у сукобу интереса.
На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Жититше
Број: I-022-25/2016
Дана: 9.12.2016. године
Житиште
Председница Скупштине општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 47/2018), члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018),
члана 15. и члана 42. тачка 41. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист
Општине Житиште“ број 10/2019), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној
23.12.2019. године, доноси
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Житиште број: I-2-10/2019
од дана 10. априла 2019. (“Службени лист Општине Житиште” број 13/2019, измeна и допуна “Сл.
лист Општине Житиште” број 35/2019) врши се измена и допуна у члану 1. на начин да се под
редним бројем 17. Никола Штула, члан Штаба задужен за техничку подршку запослен у
Општинској управи брише, а уноси: ,,Светлана Бабић, чланица Штаба задужена за техничку
подршку запослена у Општинској управи “.
Објављивањем овог решења престаје мандат члана Штаба за ванредне ситуације Николе
Штуле, члан Штаба задужен за техничку подршку из разлога што исти није више запослен у
Општинској управи Житиште .
Члан 2.
Остале одредбе решења остају непромењене.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“.
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:I-2-10/2019-3
Дана: 23.12. 2019.
ЖИТИШТЕ
Председница СО Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07, 101/2016, 47/2018), члана 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст
(„Службени лист Општине Житиште“, број 10/2019) и члана 4. члана Одлуке о образовању
Савета за здравље Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, бр. 39/2013, 10/2015
и 10/2017), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 23.12.2019. донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о раду Савета за здравље Општине Житиште за 2018. годину.
II Закључак објавити у ,,Службеном листу Oпштине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-02-46/2019
Дана: 23.12. 2019. године
Житиште
Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.

На основу 10. члана Статута Општине Житиште пречишћен текст (Службени лист
Општине Житиште број /2019 и члана 48. Пословника Скупштине Општине Житише Општине
Житиште - пречишћен текст, (Службени лист Општине Житиште број 39/2019), а поводом Дана
општине Житиште 12. децембра и расписаног конкурса за доделу награда и јавних признања
Општине Житиште Комисија за доделу награда и признања на седници одржаној дана 5.12.2019.
године у име Скупштине Општине Житиште донела је
ЗАКЉУЧАК
о додели признања Скупштине Општине Житиште за 2019. годину
I Повеља Општине Житиште за 2019. годину додељује се на предлог Месне заједнице
Честерег
1. DOO M.B.S CETEX Честерег за допринос привредном развоју општине Житиште и
повећању запослености
2. Повеља Општине Житиште за 2019. годину додељује се на предлог Месне заједнице
Равни Тополовац
НИНОСЛАВУ АМИЖИЋУ ИЗ ЖИТИШТА за дугогодишњи допринос у афирмацији
спорта, раду удружења као и унапређење друштвеног живота и рада у локалној заједници
3. Повеља Општине Житиште за 2019. на предлог групе грађана Рекреативо додељује се
НИКОЛИ ПЕШУТУ ИЗ ЖИТИШТА за дугогодишњи несебичан допринос у развоју и
афирмацији спорта – кошарке
II Захвалнице Општине Житиште зa 2019. годину додељељују се:
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1. Предрагу Радаковићу из Житишта за постигнуте резултате из области културе и
велики допринос у афирмацији књижевног стваралаштва
2. Јовану Срданову из Српског Итебеја за допринос у раду месне заједнице и унапређење
услова живота и рада у локалној заједници
3. Вајда Јаношу из Торде за изузетан допринос у раду месне заједнице, удружења и развој
спорта у локалној заједници
4. Б. Варга Тибору из Новог Итебеја за допринос у раду ДВД Нови Итебеј и афирмацији
локалне заједнице
5. Шимон Андрашу из Новог Итебеја за допринос у раду удружења пензионера и
афирмацији локалне заједнице
6. Добровољном ватрогасном друштву Торак за дугогодишњи предан рад на спашавању
од пожара становништва и имовине
7. Лидији Чини професору музике за постигнуте резултате из области музичке културе –
наступи хорова
8. Зорани Николић из Житишта за постигнуте изузетне резултате из области спорта –
треће место на првенству Европе и света у кик боксу
9. Александри Рапајић из Житишта за постигнуте изузетне резултате из области спорта –
сениорски шампион Србије у кик боксу и олимпијском боксу, првак света и прва на ранг листи.
III Закључак доставити Председници СО Житиште и Председнику Општине.
IV Закључак објавити у Службеном листу Општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Комисија за доделу награда и признања
Број: I- 17-1/2019
Дана : 5.12.2019.

Председник комисије за доделу награда и признања
Светозар Шкорић
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