СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXIV

Житиште

31.1.2020.

Излази по потреби

Број 5.
страна 1.

На основу чл. 29. став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/18) и члан. 42., став 1. тачка 41. Статута
Општине Житиште (''Службени лист Оппштине Житиште, број 10/2019), Скупштина Општине
Житиште, на седници одржаној 31.01.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
OПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се субјекти заштите и спасавања на територији општине Житиште
(у даљем тескту Општина), уређују надлежности органа Општине, образујe Општински штаб за
ванредне ситуације, ватрогасне јединице и јединице цивилне заштите, уређује функционисање
цивилне заштите, повереници цивилне заштите, уређује статус добровољног ватрогасног друштва,
и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне заштите.
Члан 2.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и добара на
територији Општине, утврђивању мера и активности од значаја за смањење ризика и управљање
ванредним ситуацијама, субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама врше послове из своје надлежности у складу са законом, овом одлуком, плановима,
програмима и другим документима.
Члан 3.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на
територији Општине су:
1. Скупштина Општине;
2. Општинско веће;
3.Председник општине;
4. Општинска управа;
5. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање,
6. Добровољна ватрогасна друштва
7. Грађани и удружења грађана и друге организације.
II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Број 5.

31.1.2020. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

2

Члан 4.
Скупштина врши следеће послове
1.Доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине
на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације и обезбеђује њено спровођење у складу са
јединственим системом заштите и спасавања;
2.Израђује и доноси процену ризика од катастрофа за период од три године, на коју
претходну сагласност даје Министарство унутрашњих послова;
3.Израђује и доноси локални план смањења ризика од катастрофа, на период од три године,у
складу са законом;
4.Доноси план заштите и спасавања, који се примењује у ратном и ванредном стању,
израђује на основу процене ризика и усваја најкасније 90 дана након усвајања процене ризика уз
претходну сагласност Министарства, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у
складу са законом;
5.Доноси екстерни план заштите од великог удеса уколико се на њеној територији налази
СЕВЕСО комплекс вишег реда;
6.Усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне
ситуације;
7.Организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
8.Образује Општински штаб за ванредне ситуације;
9.Доноси одлуку о сарадњи са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера
и активности од значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
10.Обављају и друге послове утврђене законом.
Члан 5.
Надлежност Општинског већа
Општинско веће врши следеће послове
1.Образује јединице цивилне заштите;
2.Одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање Општине на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације.
3.Образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације;
4.Доноси одлуку о накнади штете настале од последица елементарних непогода и других
несрећа.
Члан 6.
Надлежност Председника Општине
Председник Општине је Командант Општинског штаба за ванредне ситуације и обавља
следеће послове:
1. Предлаже Скупштини Заменика команданта, Начелника и чланове Општинског штаба за
ванредне ситуације,
2. Доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини или делу Општине у складу
са законом, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације;
3. Планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама;
4. Предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа;
5. Доноси акте из надлежности Скупштине општине и руководи целокупним системом
одбране Општине у случају ратног и ванредног стања и предузима све неопходне мере
безбедности и заштите становништва и материјалних добара, у складу са законом.
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Члан 7.
Надлежност Општинске управе
1. Прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузима мере за
заштиту и спасавање;
2. Учествује у изради процене угрожености територије Општине и плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
3. Обавља послове у вези са привременим померањем и евакуацијом становништва;
4. Учествује у припреми и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;
5. Организује, развија и води личну и колективну заштиту;
6. Остварује сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације МУП-а ,
Одељењем за ванредне ситуације у Зрењанину;
7. Обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
III ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 8.
За територију општине, за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа,
координацију и руковођење у ванредним ситуацијама Скупштина образује општински штаб за
ванредне ситуације на предлог Председника Општине.
Општински штаб за ванредне ситуације образује стручно-оперативне тимове као своја помоћна
стручна тела.
Општински штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке.
Општински штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и деловодник, у складу са
посебним законом.
Стручне и административне послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације,
обавља Одељење за друштвене делатности.
Командант Општинског штаба за ванредне ситуације је Председник Општине, Заменик
Општинског штаба за ванредне ситуације је Заменик Председника Општине, Начелник Општиског
штаба за ванредне ситуације је представник Сектора за ванредне ситуације-Одељење за ванредне
ситуације у Зрењанину.
Члан 9.
Надлежност Општинског штаба за ванредне ситуације
Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:
1) Руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3) Разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје
препоруке за њихово унапређење;
4) Прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5) Наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6) Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
предузетим мерама.
7) Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и
укидање ванредне ситуације;
8) Наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама;
9) Сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) Ангажује субјекте од посебног значаја.
Поред послова из става 1. Општински штаб за ванредне ситуације обавља и следеће послове:
1) Именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
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2) Ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у општини
Житиште;
3) Предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за општину Житиште;
4) Успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне
заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности;
5) Обавља друге послове у складу са законом.
IV ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 10.
Цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност заштита, спасавање и
отклањање последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих
опасности које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину у
миру и ванредном и ратном стању.
Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере цивилне заштите, повереници, заменици
повереника и јединице.
Члан 11.
Лична и узајамна заштита
Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за личну заштиту и самопомоћ и
пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна.
Ради остваривања личне и узајамне заштите, општина Житиште обезбеђује и држи у
исправном стању потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врши обуку
запослених.
Члан 12.
Мере цивилне заштите
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности изазваних
катастрофама спроводе се мере цивилне заштите:
1) узбуњивање;
2) евакуација;
3) склањање;
4) збрињавање угрожених и настрадалих;
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6) заштита од техничко-технолошких несрећа;
7) заштита и спасавање из рушевина;
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом;
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима;
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија;
11) заштита од ЕОР;
12) прва и медицинска помоћ;
13) асанација терена.
Осим мера из става 1. овог члана, могу се планирати, припремати и спроводити и друге мере и
активности у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Члан 13.
Повереници цивилне заштите
Ради вршења задатака цивилне заштите именују се повереници и заменици повереника
цивилне заштите у складу са законом.
Именовање и разрешење лица из става 1. овога члана врши се у складу са законом.
Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити пунолетно лице, које
није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, као и против кога се
не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности.

Број 5.

31.1.2020. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

5

Повереници цивилне заштите и њихови заменици су дужни да се одазову на позив
Општинског штаба за ванредне ситуације или другог органа који их је поставио.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне
заштите.
Члан 14.
Јединице цивилне заштите
Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за
извршавање мера цивилне заштите.
Јединице цивилне заштите су јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване
јединице цивилне заштите.
Општинко веће доноси одлуку о образовању јединица цивилне заштите опште намене и
специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање .
Одлуком из става 3. овога члана ближе ће се уредити број припадника и формација наведених
јединица. На основу одлуке Општинског већа Председник доноси решење о распореду припадника
цивилне заштите у Јединицама цивилне заштите.
Члан 15.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање
Општинско веће општине Житиште одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и
спасавање општине Житиште.
Општински штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати субјекте
од посебног значаја у ванредној ситуацији као и за потребе вежбе цивилне заштите када ванредна
ситуација није проглашена.
Председник општине Житиште са субјектима из става 1. овога члана уговором уређује
трошкове стављања у приправност односно ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање, у складу са законом.
Трошкови стављања у приправност, односно ангажовања обезбеђују се у буџету општине.
Члан 16.
Ватрогасне јединице
Општина може основати професионалне ватрогасне јединице у складу са законом.
Ватарогасне јединице правних лица и удружења су добровољне ватрогасне јединице, организоване
на принципу добровољности.
Члан 17.
Добровољно ватрогасно друштво
У Општини Житиште где нису формиране јединице цивилне заштите опште намене, послове
и задатке цивилне заштите обављаће добровољна ватрогасна друштва.
Услов за примену става 1. овог члана је да Општина Житиште има уговором дефинисан однос са
добровољним ватрогасним друштвом у смислу обавезности њиховог учешћа у заштити и спасавању
људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, као и обавезности да Општина делом
финансира њихово опремање и обучавање.
Члан 18.
Добровољно ватрогасно друштво јесте добровољна и недобитна организација заснована на
слободи удруживања, основана ради организованог добровољног учешћа грађана у спровођењу
заштите од пожара, спасавању људи и имовине и реализације пројеката и програма из ове области
који су од јавног интереса, која испуњава услове прописане законом и која је као таква уписана у
Регистар удружења.
Члан 19.
Добровољно ватрогасно друштво има статус правног лица.
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Рад добровољног ватрогасног друштва је јаван.
Добровољно ватрогасно друштво је члан Ватрогасног савеза.
Добровољно ватрогасно друштво је дужно да формира, опреми и одржава функционалном
најмање једну добровољну ватрогасну јединицу, у складу са законом.
Члан 20.
Финансирање добровољних ватрогасних друштава
Добровољно ватрогасно друштво може стицати имовину у складу са законом.
Добровољном ватрогасном друштву могу се доделити финансијска средства из буџета
Општине, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма који
су од јавног интереса.
Општина Житиште објављује годишњи план расписивања јавних конкурса.
Члан 21.
Добровољне ватрогасне јединице
Ради спровођења заштите од пожара, спасавања људи и имовине, спречавања и сузбијања
других техничко-технолошких несрећа и елементарних непогода, добровољна ватрогасна друштва
формирају добровољне ватрогасне јединице у складу са законом.
Скупштина ће донети акт којим ће утврдити систем подстицаја и повластица које је дужна да
обезбеди за припаднике добровољних ватрогасних јединица, у складу са законом.
V ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ
Члан 22.
У случају ратног, ванредног стања и других несрећа већих размера ( војних и невојних
изазова, ризика и претњи по безбедност грађана ) Цивилна заштита функционише као део
јединственог система одбране града.
Члан 23.
План цивилне заштите у ратном и ванредном стању саставни је део плана одбране општине
за чију ажурност одговара Општински штаб за ванредне ситуације, Командант штаба за ванредне
ситуације и Одељење за друштвене делатности.
Члан 24.
План мобилизације Цивилне заштите садржи:
1.Процену услова и могућности извршења мобилизације;
2.Ратну организацију и систематизацију,
3.Организацију пријема,преношења саопштења за мобилизацију.
4.План руковођења мобилизацијом.
5.Организацију,начин приорити позивања људства и даваоца материјалних средстава;
6.Евиденцију предузећа, других правних лица, предузетника, организацију
служби оспособљених за заштиту и спасавање,
7.Назив органа одређених за руковођење заштитом и спасавањем,
8.Спискове чланова штаба и старешина јединица Цивилне заштите.
VI ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
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Члан 25.
Систем заштите и спасавања финансира се из буџета Општине и других извора у складу са
законом и другим прописима.
Из буџета Општине финансира се:
1.Припремање, опремање и обука Општинског штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне
заштите, повереника и заменика повереника и трошкови спровођења мера заштите и спасавања;
2.Трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, у складу са
уговором за извршавање задатака заштите и спасавања;
3.Изградња система за узбуњивање на територији Општине ;
4.Обука становништва из области заштите и спасавања;
5.Санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним
могућностима;
6. Друге потребе заштите и спасавања, у складу са законом и другим прописима.
Члан 26.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и
функционисању цивилне заштите на територији Општине Житиште број: I-82-1/2012
од 25.10.2012. године.
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Житиште''. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Житиште''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-020-3/2020
Дана: 31.1.2020. године
ЖИТИШТЕ

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.
88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачке 2) и члана 32. став 1. тачке 6) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 4. став 8.
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18),
члана 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –УС) и
члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019),
Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној 31.01.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређења
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују садржина и поступак комуналног инспекцијског надзора,
овлашћења и дужности комуналног инспектора и друга питања од значаја за комунални
инспекцијски надзор.
На питања која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе посебних закона којима
се уређује комунални инспекцијски надзор и сходно и супсидијарно одредбе закона којима се
уређују инспекцијски надзор и општи управни поступак.
Комунални инспекцијски надзор
Члан 2.
Комунални инспекцијски надзор је инспекцијски надзор над извршавањем закона и других
прописа у пословима из изворне надлежности Општине, који је у делокругу комуналне инспекције.
Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор у погледу коришћења и одржавања
објеката за снабдевањe водом за пиће, одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода,
одржавања канализације, управљања комуналним отпадом, управљања и уређења гробаља,
сахрањивања, погребне делатности, управљања јавним паркиралиштима, функционисања и
одржавања објеката јавне расвете, управљања локацијама за продају робе ван пословног простора,
одржавања путева, улица, тргова, коловоза и тротора, одржавања, уређења и чишћења јавних
површина, одржавања, уређења и чишћења јавних зелених површина, послова зоохигијене,
контроле стања комуналних објеката, уређаја и инсталација, начина и безбедности њиховог
коришћења, комуналног реда, становања и одржавања зграда, и друге послове у областима од
непосредног интереса за грађане.
Комунални инспекцијски надзор обухвата надзор над јавним комуналним и другим јавним
предузећима које је основала Општина, односно над привредним субјектима којима је поверено
вршење комуналне делатности.
Комунални инспектор
Члан 3.
Послове комуналног инспекцијског надзора из члана 1. ове одлуке за територију општине
Житиште комунална инспекција обавља преко комуналног инспектора.
Приликом вршења надзора, комунални инспектор има службену легитимацију којом
доказује својство инспектора. Легитимацију комуналног инспектора издаје начелник Општинске
управе. Образац и садржина легитимације комуналног инспектора прописана је Правилником о
изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 81/15).
II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА
Овлашћења и дужности у погледу делокруга, вођења поступка, извођења доказа, утврђивања
чињеница, изрицања и предузимања мера
Члан 4.
Комунални инспектор је овлашћен да:
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1. контролише управљање неопасним комуналним отпадом;
2. контролише чишћење и одржавање јавних површина око предузећа, установа, спортских
терена и објеката, пословних и стамбених објеката, градилишта, неизграђених плацева,
стоваришта, као и осталих јавних површина;
3. контролише одржавање јавних зелених површина;
4. контролише водоводну и канализациону инсталацију;
5. контролише одржавање јавне расвете;
6. контролише одржавање фасада, олука и клима уређаја, као и одржавање, чишћење и
уређење излога и површине око зграда;
7. контролише оглашавање на отвореним површинама;
8. контролише заузеће јавних површина мањим монтажним објектима привременог карактера,
тезгама, витринама, фрижидерима, изложбеним сталцима, жардињерама, летњим баштама,
хаварисаним возилима, пољопривредним прикључним машинама и другим стварима и
предметима, складиштење робе и амбалаже испред радњи и других објеката на улици,
тротоарима и осталим површинама јавне намене;
9. контролише управљање, уређење и одржавање локација за продају робе ван пословног
простора, јавним паркиралиштима и гробљима;
10. контролише одржавање других објеката и површина од општег, односно јавног интереса,
чија функционалност, изглед и чистоћа утичу на изглед и уређење насељеног места;
11. контролише изношење кућног и уличног неопасног отпада, зеленог и кабастог отпада,
шљаке, угљене прашине, шута, пепела и сл;
12. контролише испуштање отпадних и фекалних вода, и одржавање септичких јама;
13. контролише сакупљање и одвођење атмосферских вода са јавних површина;
14. контролише извођење радова од стране инвеститора на површинама јавне намене, враћање
јавних површина у првобитно стање и њихово чишћење након завршетка радова;
15. контролише одржавање површине јавне намене или површине у јавном коришћењу;
16. контролише услове држања домаћих животиња и обављање послова зоохигијене;
17. контролише радно време угоститељских објеката;
18. надзире примену прописа у области становања и одржавања зграда;
19. врши увид у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију вршилаца
комуналне делатности и других правних и физичких лица;
20. врши идентификацију лица путем увида у личну исправу или другу јавну исправу са
фотографијом;
21. саслуша и узима изјаве од одговорних лица, присутних лица и сведока;
22. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и уређаје за обављање комуналне
делатности и пословне просторије ради прикупљања неопходних података;
23. врши увиђај, односно прегледа објекте, постројења и уређаје који служе коришћењу
комуналних услуга, укључујући и оне које представљају унутрашње инсталације и
припадају кориснику комуналне услуге;
24. фотографише и сними простор у коме се врши инспекцијски надзор, као и ствари које су
предмет надзора;
25. записником налаже или предлаже мере за отклањање незаконитости, односно
неправилности у одређеном року, ради усаглашавања пословања и поступања са законом,
подзаконским прописима и општинским одлукама, а уколико надзирани субјекат не
поступи по наложеним мерама из записника, доноси решење о налагању мера, осим код
нерегистованих субјеката када се мере изричу само решењем;
26. окончава поступак записником уколико странка у року који је одређен записником изврши
наложене мере;
27. нареди решењем уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они
ту остављени противно прописима;
28. забрани решењем одлагање отпада на местима која нису одређена за ту намену;
29. забрани решењем спаљивање отпада изван за то одређеног постројења;
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30. забрани паљење траве и другог растиња, отпадне предмете и материјале на путу и дуж
путног појаса у насељеном месту;
31. забрани решењем одлагање комуналног отпада ван за то одређених комуналних контејнера
и типских посуда;
32. забрани решењем премештање комуналних контејнера од стране неовлашћених лица, као и
њихово оштећење и уништење;
33. забрани решењем бацање горућих предмета и неохлађеног пепела у комуналне контејнере
и корпе за отпад;
34. забрани решењем одлагање комуналног отпада на местима која нису одређена као
одлагалишта, трансфер станице или регистроване комуналне депоније и на приступне
путеве тим локацијама;
35. забрани решењем одлагање отпадног грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене локације;
36. забрани решењем оштећење и уништење водоводне и канализационе инсталације;
37. забрани решењем оштећење и уништење инсталације јавне расвете;
38. забрани решењем оштећење и уништење дечијих игралишта, ограда, клупа и осталог
имобилијара и опреме на игралиштима;
39. забрани решењем оштећење и уништење зелених површина, засада и осталог пратећег
имобилијара и опреме;
40. забрани решењем оштећење и уништење објеката од општег јавног интереса;
41. забрани решењем заузеће и уређење површина јавне намене без одобрења надлежне
службе;
42. забрани обављање комуналне делатности субјекту који ту делатност обавља супротно
одредби члана 9. Закона о комуналним делатностима;
43. нареди обустављање радова који се бесправно изводе на јавним површинама или противно
важећим прописима и издатој документацији;
44. нареди уклањање снега и леда са путева, улица и тротоара као и уклањање леденица са
кровова и тераса;
45. нареди трајно уклањање засада који оштећују или могу да оштете мрежу јавних
инсталација;
46. нареди поткресивање дрвећа које додирује електро и телефонску мрежу и јавну расвету
47. нареди обавезу вршења зоохигијенске делатности;
48. одреди рокове за отклањање неправилности или недостатака, односно за извршење
решења;
49. издаје прекршајни налог када је за прекршај у надлежности комуналне инспекције од
прекршајних санкција предвиђена једино новчана казна у фиксном износу и подноси захтев
за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни преступ или кривично
дело када оцени да постоји сумња је повредом прописа учињен прекршај, привредни
преступ или кривично дело;
50. предузима и друге радње и мере утврђене законом и одлукама Скупштине Општине.
Самосталност у раду
Члан 5.
Комунални инспектор обавештава непосредно претпостављеног, руководиоца инспекције и
начелника општинске управе о појавама битнијег нарушавања самосталности и незаконитог
утицаја на његов рад.
Разлика у овлашћењима комуналне инспекције и комуналне милиције
Члан 6.
Комунална инспекција води поступак комуналног инспекцијског надзора, као посебан
управни поступак, што укључује сачињавање записника и доношење решења којим се изричу
управне мере.
Изузетно, у једноставним и очигледним стварима нарушавања комуналног реда, које су
мањег обима и значаја и не захтевају вођење управног поступка, изрицање управне мере и праћење
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њеног извршења, а у којима инспектор затекне лице у вршењу прекршаја (нпр. бацање кућног и
другог комуналног отпада ван посуда за одлагање отпада), комунална инспекција овлашћена је да,
без вођења управног поступка, изда прекршајни налог, који садржи утврђене чињенице и доказе.
III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
Покретање поступка комуналног инспекцијског надзора по представци
Члан 7.
При покретању поступка комуналног инспекцијског надзора по службеној дужности,
комунални инспектор узима у обзир пријаве и друге представке правних и физичких лица којима
се иницира поступак комуналног инспекцијског надзора, и одлучује о покретању поступка у
складу са законом.
Налог за комунални инспекцијски надзор
Члан 8.
Када се заустављањем или остављањем возила, односно постављањем или остављањем
објеката, уређаја и других ствари и предмета супротно прописаним обавезама омета вршење
комуналне услуге, коришћење комуналних објеката или пута или када је неопходно предузимање
хитних мера у јавном интересу, односно када то захтевају разлози спречавања или отклањања
непосредне опасности по комунални ред и друга добра и права која штити комунална инспекција,
комунални инспекцијски надзор може се вршити без издавања налога за комунални инспекцијски
надзор.
Обавезе надзираних субјеката
Члан 9.
Правна и физичка лица дужна су да комуналном инспектору омогуће несметано обављање
надзора, да му без одлагања дају потребне податке и ставе на увид и располагање потребну
документацију и друге доказе, ако комунални инспектор не може да их прибави по службеној
дужности, и изјасне се о чињеницама које су од значаја за вршење надзора.
Записник
Члан 10.
О сваком извршеном надзору и предузетим радњама комунални инспектор саставља
записник, у складу са законом.
Изузетно, у случају из члана 6. став 2. ове одлуке комунални инспектор не саставља
записник.
Посебна мера наредбе
Члан 11.
Комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора из члана 8. ове одлуке, наредиће
решењем кориснику, односно сопственику, ако је присутан, да одмах уклони ствари, односно
предмете, под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу места, комунални инспектор ће, без
саслушања странке, донети решење којим ће наложити да се возила, ствари и други предмети
уклоне у одређеном року, који се може одредити и на минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на те ствари, односно предмете уз назначење дана и
часа када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче на ваљаност достављања.
Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог члана не одлаже његово извршење.
Мере за отклањање неправилности. Решење и жалба
Члан 12.
Ако комунални инспектор приликом вршења надзора утврди да пропис није примењен или
да је неправилно примењен, наложиће мере и рок за отклањање неправилности записником, а
уколико странка не поступи по наложеним мерама из записника донеће решење о отклањању
утврђене неправилности и одредиће рок за њено отклањање.
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На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Oпштинском већу у року од 15
дана од дана достављања решења, осим ако је законом другачије предвиђено.
Жалба не одлаже извршење решења комуналног инспектора, осим ако је законом другачије
одређено. Када, у складу са овом одлуком, жалба не одлаже извршење решења, комунални
инспектор може из оправданих разлога одредити да жалба одлаже извршење решења, што
образлаже у решењу. Оправдани разлози подразумевају да одлагање извршења није противно
јавном интересу, односно да није у питању хитна мера, односно радња која не трпи одлагање.
Решење Oпштинског већа је коначно у управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.
Сарадња у комуналном инспекцијском надзору
Члан 13.
Комунални инспектор у обављању послова сарађује са органом унутрашњих послова и
другим инспекцијама, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и предузимање заједничких мера и активности од
значаја за обављање послова комуналног инспекцијског надзора.
Када комунални инспектор утврди повреду прописа чију примену контролише други орган,
односно друга инспекција, дужан је да о томе обавести надлежни орган, односно надлежну
инспекцију.
IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 14.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. онемогући, омета или вређа комуналног инспектора у вршењу послова комуналног
инспекцијског надзора;
2. не достави тражене податке, које комунални инспектор није могао да прибави по службеној
дужности, у року који одреди комунални инспектор, или на други начин отежава,
неоправдано одлаже или продужава (одуговлачи) вршење комуналног инспекцијског
наздора;
3. не поступи по решењу комуналног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу у фиксном износу
од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник, новчаном казном у фиксном износу
од 30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном
износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из овог члана, комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом
којим се уређују прекршаји.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко
лице у једноставним и очигледним стварима нарушавања комуналног реда (члан 6. став 2).]
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Председница
Број: I-020-2/2020
СО Житиште
Дана: 31.01.2020.
Драгана Петковић с.р.
Житиште
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На основу члана 79. и 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“
бр.,54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 3/2012, 62/2013, 63/2013-спр., 108/2013, 142/2014, 68/2015,
др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018 , 31/2019 и 72/2019), члана 42. Статута Општине
Житиште –пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019, Скупштина
општине Житиште на седници одржаној дана 31.01.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019.
ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Житиште ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
општине Житиште за 2019.годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Општине Житиште за 2019.годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба
да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 1) до 9) члана 4.
Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
(„Службени гласник РС“, бр.51/07 и 14/08-испр.).
Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2019.
годину доставити Државној ревизорској институцији на сагласност.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“. Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-020-5/2020
Дана: 31.1.2020. године
Житиште
Председница Скупштине општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка . Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист Општине Житиште“,
бр. 10/2019 – /пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 31.1.2020.
године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ
Члан 1.
На основу Протокола о сарадњи закљученог дана 27.6.2019. године, између Општине Житиште и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја , приступа се изради Стратегије за унапређење
предшколског васпитања и образовања општине Житиште у периоду од 2020. до 2023. године.
Члан 2.
Председник општине Житиште ће посебним решењем образовати радну групу за израду стратешког
документа раног и предшколског васпитања и образовања.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења. Одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине
Житиште.“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-020-6/2020
Датум: 31.1.2020.
Житиште

Председница
Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( „Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/18),
чланова 19, 20 и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ број 16/2018) и члана 42. Статута
општине Житиште - пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019)
Скупштина општине Житиште, дана 31.01.2020. године, доноси
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине
Општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда
Члан 1.
У Одлуци о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине Општине Житиште у
поступку прикупљања писмених понуда („Службени лист општине Житиште“ број 36/2019) члан 2.
мења се и гласи:
Предмет отуђења је непокретност, у јавној својини Општине Житиште, уписана у Лист
Непокретности број 249, потес Граби у КО Бијела, на адреси Бијела ББ, општина Херцег Нови,
Република Црна Гора, коју чини:
1.Зграда дечијег и омладинског одмаралишта са припадајућим земљиштем, и то:
-Зграда број 1-дечије и омладинско одмаралиште, површине 130м2 (заузеће на предметној
парцели), бруто развијене површине 430 м2, коју чине :
 1П (етажа подрума)- стамбени простор, прва етажа подрума, површине 85м2
 П (приземље)- стамбени простор, приземље, површине 115м2,
 П1 (први спрат)- стамбени простор, први спрат, површине 115м2,
 ПН (поткровље-мансарда)- стамбени простор, поткровље-мансарда, 115м2,
-Зграда број 2- помоћна зграда, површине 10м2, (заузеће на предметној парцели), бруто развијене
површине 8м2
-Двориште, површине 690м2,
Све на катастарској парцели број 1566.
2.Пашњак 1. Класе, површине 198м2,
На катастарској парцели број 1564.
Члан 2.
Након усвајање ове Одлуке о измени и допуни одлуке о покретању поступка за отуђење
непокретности из јавне својине Општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда
израдиће се пречишћен текст Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“. Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-020-1/2020
Дана: 31.01.2020. године
Житиште
Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени лист Републике Србије“
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018). основу члана 2., 17. и 18.
Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС“, бр. 16/2018) , и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист
Општине Житиште“, бр. 10/2019), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
31.01.2020. године донела је
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
I
Приступа се прибављању непокретности у јавну својину општине Житиште прикупљањем
писмених понуда
1) Једна парцела површине од 1500-2600 м2, која се налази у подручју општине Чајетина,
потес Златибор или подручја општине Ваљево, катастарске општине Дивчибаре, наведена
парцела према планском документу јединице локалне самоуправе мора одговарати сврси
прибављања.
II
Сврха прибављања непокретности је изградња угоститељског објекта .
III
Непокретност из тачке 1. ове Одлуке прибавиће се по купопродајној цени која не може бити
виша од тржишне вредности коју утврди надлежни порески орган, у складу са Законом о јавној
својини.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општину Житиште“.
Одлуку објавити у Службеном листу Општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-10/2020
Дана: 31.01.2020. године
Житиште
Председница Скупштине општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу чл. 29. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 и др. Закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), на основу члана 21. Уредба о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16/2018) , и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист Општине
Житиште“, бр. 10/2019), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 31.01.2020
године доноси :
РЕШЕЊЕ
о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Житиште
ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Житиште непокретна имовина, уписана у ЛН број
1852 КО Банатско Карађорђево коју чини, зграда трговине, укупне површине 42м2, постојећи на
катастарској парцели број 1497, са припадајућим земљиштем, најповољнијем понуђачу и то:
Војновић Срђану из Новог Сада, улица Војводе Шупљикца број 42/17, по цени од 2.491.197,24
динара.
Најповољнији понуђач је у обавези да уплати наведени износ у року од 15 дана од дана
закључења купопродајног уговора.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Житиште да, по прибављеном мишљењу надлежног
лица за обављање послова правне заштите имовинских права и интереса општине Житиште, у
складу са напред наведеним законским прописима, пред надлежним органом, односно јавним
бележником закључи Уговор о купопродаји непокретности .
Ово решење је коначно.
Образложење
Скупштина општине Житиште је донела о Одлуку о покретању поступка за отуђење
непокретности из јавне својине Општине Житиште у поступку јавног надметања – лицитације број
I-020-38/2019 од 24.10.2019. године . Предмет поступка је непокретност у јавној својини Општине
Житиште у Банатском Карађорђево, и то уписана у ЛН број 1852 КО Банатско Карађорђево, коју
чини зграда трговине, укупне површине 42м2, постојећа на катастарској парцели број 1497, са
припадајућим земљиштем укупне површине од 23а 43м2, по почетној купопродајној цени од
611.197,24 динара.
У складу са чл. 29 Закона о јавној својини Одељења за финансије, буџет и трезор је дана
25.09.2019. године доставила податке о тржишној вредности предметних непокретности , за
катастарску парцелу број 1497 КО Банатско Карађорђево на износ од 611.197,24 динара, што
представља почетну цену.
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне
својине Општине Житиште ( образована Решењем I-02-40/2019 од 30.10.2019. године) је спровела
поступак јавног надметања - лицитације у складу са законом и подзаконским актима, и сачинила
Записник са јавног надметања - лицитације бр. I-464-11/2019 од 13.01.2020. Све напред наведено
записнички је констатовано.
Уговор о отуђењу наведених непокретности из јавне својине у име Општине Житиште,
закључиће Предсеник општине.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор у року од 30 дана од дана пријема истог.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-4/2020
Дана: 31.01.2020. године
Житиште
ПРЕДСЕДНИЦА СО ЖИТИШТЕ
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број
РС 129/07 и 34/2010 54/2011), члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст
(,,Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019) члана 41. и 53. Пословника СО Житиште пречишћен текст (Службени лист Општине Житиште број 39) Скупштина општине Житиште на
седници одржаној дана 31.1.2020. године у часова 11 часова и 5 минута доноси
Решење о именовању Изборне комисије општине Житиште
у сталном саставу
I У Изборну комисију општине Житиште у сталном саставу – (у даљем тексту Изборна
комисија) од стране Скупштине општине Житиште именују се следећа лица:
За председницу:
Светлана Јарић , дипломирана правница из Житишта, Српска напредна странка – СНС - на
предлог одборничке групе ,,Александар Вучић- Србија побеђује“
За заменика председника:
Зоран Прибишић, дипломирани правник из Житишта Српска напредна странка –СНС- на
предлог одборничке групе ,, Александар Вучић - Србија побеђује“
За чланове и заменике чланова :
1. Сарка Едит из Хетина СВМ на предлог Одборничке групе Савез Војвођанских Мађара –
Иштван Пастор за члана
Салма Валерија из Торде, СВМ на предлог Одборничка група Савез Војвођанских
Мађара- Иштван Пастор за заменика члана
2. Душан Бекић из Торде СВМ на предлог Одборничка група Савез Војвођанских МађараИштван Пастор за члана
Барна Јанош из Торде СВМ на предлог Одборничка група Савез Војвођанских МађараИштван Пастор за заменика члана
3. Шупут Милан из Житишта -Српска напредна странка - на предлог одборничке групе
,,Александар Вучић - Србија побеђује“ - за члана
Барбул Душко из Честерега, Српска напредна странка - на предлог одборничке групе
,,Александар Вучић - Србија побеђује“ - за заменика члана
4. Петковић Драгољуб Српска напредна странка на предлог
одборничке групе
,,Александар Вучић- Србија побеђује“ за члана
Буре Маријета из Торка Српска напредна странка - на предлог одборничке групе
,,Александар Вучић - Србија побеђује“ за заменика члана
5. Дакић Ђина из Банатског Двора , Српска напредна странка - на предлог одборничке
групе ,,Александар Вучић - Србија побеђује“ за члана
Мутић Стана из Житишта Српска напредна странка – на предлог одборничке групе
„Александар Вучић – Србија побеђује“ за заменика члана
6. Косановић Саша из Житишта, Српска напредна странка – на предлог одборничке групе
,, Александар Вучић - Србија побеђује“ за члана
Цветићанин Анђа из Житишта Српска напредна странка - на предлог одборничке групе
,, Александар Вучић - Србија побеђује“ за заменика члана
7. Марица Нађ из Житишта Социјалистичка партија Србије на предлог одборничке групе
,,Одборничка група Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије - СПС“ за члана
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Небојша Томић из Житишта Социјалистичка партија Србије на предлог одборничке
групе ,,Одборничка група Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије - СПС“ за
заменика члана
8. Јованка Суџуковић из Житишта Социјалистичка партија Србије на предлог одборничке
групе ,, Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије - СПС“ за члана
Миле Ћук из Житишта Социјалистичка партија на предлог одборничке групе
Дачић – Социјалистичка партија Србије - СПС” за заменика члана

,, Ивица

9. Владимир Павић из Равног Тополовца Социјалистичка партија Србије на предлог
одборничке групе групе ,,Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије - СПС” за
члана
Милица Костић из Торка Социјалистичка партија Србије, на предлог одборничке групе
,,Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије - СПС“, за заменика члана
10. Никола Штула из Банатског Карађорђева , ДСС , на предлог одборничке групе ,,Метла
2020-ПОКС-Доста је било “ за члана
Александар Ковачевић из Честерега ДСС, на предлог одборничке групе ,,Метла 2020ПОКС-Доста је било“ за заменика члана
11. Рајка Угреновић из Житишта ПОКС , на предлог одборничке групе ,,Метла 2020-ПОКСДоста је било “ за члана
Сандра Ђурђевић из Торка ПОКС на предлог одборничке групе ,,Метла 2020-ПОКСДоста је било“ за заменика члана
12. Марћела Јакоб Панкарићан из Торка , ЛСВ на предлог одборничке групе ,,Лига
социјалдемокрта Војводине - Партија уједнињених пензионера Србије“ за члана
Марина Урсу ЛСВ, на предлог одборничке групе ,, Лига социјалдемокрта Војводине Партија уједнинјених пензионера “ за заменика члана
13. Драго Радиновић из Житишта, ПУПС на предлог одборничке групе ,,Лига
социјалдемокрта Војводине - Партија уједнињених пензионера Србије “ за члана
Зоран Живковић из Равног Тополовца, ПУПС, на предлог одборничке групе ,,Лига
социјалдемокрта Војводине - Партија уједнинјених пензионера “ за заменика члана
14.Душан Раилић из Житишта ,,Време је за боље“- ДС-СДС на предлог одборничке групе
,,Време је за боље“ за члана
Верица Субин из Српског Итебеја ,,Време је за боље “ ДС-СДС на предлог одборничке
групе ,, Време је за боље“ за заменика члана
15. Драган Маричић из Банатског Карађорђева ,,Време је за боље “ ДС-СДС на предлог
одборничке групе ,, Време је за боље“ за члана
Мира Репаић Симић из Банатског Карађорђева ,,Време је за боље “ ДС-СДС на предлог
одборничке групе ,,Време је за боље“ за заменика члана
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16. Марко Глигић из Честерега ,,Време је за боље “ ДС-СДС на предлог одборничке групе
,,Време је за боље“ за члана
Марија Исаков из Житишта ,,Време је за боље “ ДС-СДС на предлог одборничке групе
,,Време је за боље“ за заменика члана
II Изборна комисија општине Житиште има секретара и заменика секретара .
За секретарку Изборне комисије општине Житиште именује се Биљана Зубац дипломирана
правница из Равног Тополовца.
За заменика секретара Изборне комисије општине Житиште именује се Тоша Катић
дипломирани правник из Житишта.
III Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању изборне комисије
број: I -013-2 /2015 од дана 22.12.2015. објављено у „Службеном листу Општине Житиште“ број
35/2015 и Решење о измени и допуни Решења о именовању изборне комисије број I-013-3/2016 од
дана 11.3. 2016 објављено у „Службеном листу Општине Житиште“ број 8/2016.
Престаном важности наведених решења престаје мандат лицима именованим овим решењима
за председника, заменика председника изборне комисије, чланове изборне комисије, заменике
чланова изборне комисије, као и секретару и заменику секретара изборне комисије и то:
Ајдуковић Младену – председнику, Тоши Катићу заменику председника, Јованки Суџуковић –
члану, Бољац Марку, заменику члана, Марици Нађ- члану, Стани Мутић, заменику члана, Данијели
Околишан – члану, Љиљани Рунић - заменику члана, Миловану Балабан, члану, Зорану Ћурчији,
заменику члана, Бановић Мирку члану, Мири Петковић заменику члана, Валерија Салми члану,
Барна Јаношу, заменику члана, Небојши Миладиновићу члану, Милани Микић Тутуш, заменику
члана, Раилић Душану заменику члана, Марчели Јакоб Панкарићан, члану Илеани Фришкан
заменику члана, Слободанки Влајнић члану и Драгану Маричићу заменику члана, Биљани Зубац
секретару и Бакић Душану заменику секретара.Члану комисије Ивану Игрићу је мандат престао
услед смрти.
IV Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења налази се у одредбама чланова 11-16 Закона о
локалним изборима (,,Службени гласник “РС 129/07 и 34/2010 54/2011), члану 42. Статута општине
Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019 и Пословнику Скупштине Општине
Житиште – Пречишћен текст Службени лист Опшштине Житиште број 40/2019). Чланом 11.
Закона о локалним изборима је предвиђено да су Органи за спровођење избора Изборна комисија и
бирачки одбори.
Чланом 13. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да у решењу о именовању
председника и чланова органа за спровођење избора, поред личног имена председника, односно
члана, мора бити наведена и његова политичка припадност или назив странке, односно страначке
коалиције на чији предлог је именован.
Одредбама члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011) прописано је да Изборну комисију у сталном саставу чине
председник и најмање шест чланова које именује Скупштина јединице локалне самоуправе, на
предлог одборничких група у Скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно броју
одборника. У складу са чланом 14. Закона о локалним изборима овим решењем изборна комисија
општине Житиште се именује тако да стални састав комисије чини председник, заменик
председника, 16 чланова и 16 заменика чланова, а да се број представника сходно заступљености у
СО Житиште утврђује на начин да оборничке групе које имају 3-4 одборника предложе 2 члана и 2
заменика изборне комисије, одборничке групе који имају 5, 6 и 7 одборника предложе 3 члана и
заменика члана изборне комисије, те да одборничке групе које имају 8 и више чланова предложе 4
члана и четири заменика члана изборне комисије, а да председника и заменика председника
предложи одборничка гупа која има највећи број чланова у скупштини. Наведена структура
Изборне комисије утврђена је на основу страначке структуре и заступљености одборника у
Скупштини општине Житиште. Скупштина општине Житиште има 31 одборника. У Скупштини
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општине Житиште до дана доношења овог решења формирано 6 одборничких група које
обухватају следећи број одборника: „Одборничка група Александар Вучић- Србија побеђује“ има
12 одборника, „Одборничка група Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије СПС“ има 5
одборника, одборника Одборничка група ,, Време је за боље“ има 5 одборника, Одборничка група
Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор има 3 одборника, Одборничка група ,,Метла 2020ПОКС-Доста је било“ има 3 одборника и одборничка група ,,Лига социјалдемократа Војводине Партија уједнињених пензионера Србије “ има 3 одборника.
На позив Скупштине општине Житиште Одборничке групе које су формиране у СО
Житиште доставиле су своје предлоге за чланове и заменике чланова изборне комисије.
Одборничка група Александар Вучић- Србија побеђује има 12 одборника, те је иста
предложила председника и заменика председника изборне комисије.
Утврђено је да нема законских сметњи из члана 12. Закона о локалним изборима за
именовање наведених предложених лица за чланове, односно заменике чланова Изборне комисије
јер исти имају бирачко право и пребивалиште на територији општине Житиште, нису одборници,
нити су на листи кандидата за одборнике у СО Житиште. Констатовано је и да ниједне политичке
странка нити коалиција нема више од половине чланства у сталном саставу Изборне комисије.
Лица именована за председника, односно заменика председника изборне комисије
испуњавају услов предвиђен законом, звање дипломираног правника, као и лица именована за
секретара и заменика секретара.
Доношењем овог решења престаје да важи решење о именовању Изборне комисије општине
Житиште у сталном саставу број: I -013-2 /2015 од дана 22.12.2015. објављено у „Службеном листу
Општине Житиште“ број 35/2015 и Решење о измени и допуни Решења о именовању изборне
комисије број I-013-3 /2016 од дана 11.3. 2016. објављено у „Службеном листу Општине Житиште“
број 8/2016. Престанком важења решења престаје мандат председнику, заменику председника,
члановима и заменицима чланова, секретару и заменику секретара Изборне комисије општине
Житиште у сталном саставу именованих Решењем број I-013-2/2015 од дана:22.12.2015. и Решењем
број-I-013-3/2016 од дана 11.3.2016 „Сл. лист Општине Житиште“ број 8/2016.
На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву Решења.
Правна поука: Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа
од доношења решења сходно члану 14. став 11. Закона о локалним изборима (,,Службени гласник“
РС 129/07 и 34/2010, 54/2011 )
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I-020-51/2019
Дана : 31.1.2020
Житиште

Председница Скупштине општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 32. Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“ број
129/07 83/2014 и 47/2018) и чл. 42. Статута општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број 10/2019 ) Скупштина општине Житиште је на седници одржаној дана 31.01.2020.
године донела следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште за 2020. године и
Финансијски план ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште за 2020. године, усвојене од стране Надзорног одбора
ЈКСП ,, ЕКОС“ Житиште Одлуком број: 2-2/2020 дана 10.1.2020. године.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-023-1/2020.
Дана: 31.01.2020. године
Житиште

Председница Скупштине oпштине Житиште
Драгана Петковић с.р.

***

На основу члана 32. и члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“ број
129/07 84/2014 47/2018 ) и чл. 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст („Службени лист
Општине Житиште“ број 10/2019 ) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана
31.01.2020. године донела следеће:
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2020. годину
усвојен од стране Управног одбора Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште Oдлуком број: 36-2/2019 од
9.12.2019. године.
Даје се сагласност на Финансијски план Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2020. годину
усвојен од стране Управног одбора Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште Oдлуком број: 36-4/2019 од
дана 19.12.2019.године.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОпштинаЖитиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-022-2/2020
Дана: 31.01.2020. године

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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На основу члана 32. члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“ број
129/07, 84/2014 , 47/2018 ) и чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број
10/2019) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 31.01.2020. године донела
следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за
2020. годину усвојен од стране Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ дана
30.12.2019- године Одлуком број: 385/2019-3 од дана 30.12.2019
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОпштинаЖитиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-022- 19/2019
Дана : 31.01.2020. године
Житиште

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
***

На основу члана 32. члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“ број
129/07 , 84/2014 и 47/2018) и чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број
10/2019) Скупштина Општине Житиште је на седници одржаној дана 31.01.2020. године донела следеће:
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Општине Житиште за 2020. године
усвојен од стране Управног одбора Туристичке организације Општине Житиште Одлуком број: 01-4-20 од
дана 14.1.2020. године.
Даје се сагласност на Финансијски план Туристичке организације Општине Житиште за 2020.
годину усвојен од стране Управног одбора Туристичке организације Општине Житиште Одлуком број: 015-20 од дана 14.1.2020. године.
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-024-1/2020
Дана : 31.01.2020. године
Житиште

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.

Број 5.

31.1.2020. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

24

На основу члана 32. став 1. тачка 9. и члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Р. Србије“ број 129/07 47/2018 ) чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број 10/2019 ) и члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“
број 24/2011) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 31.01.2020. године донела
следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Центра за социјални рад Житиште за 2020. годину
усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад Житиште број 551-66/20 дана 8.1.2020. године.
Даје се сагласност на Финансијски план Центра за социјални рад Житиште за 2020. годину усвојен
Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад Житиште број 551-66/20 дана 8.1.2020. године
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОпштинаЖитиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-022-1/2019
Дана : 31.01.2020. године
Житиште

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.

***

На основу члана 32. тачка 9. и 22. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“
број 129/07, 83/2014,47/2018) чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“
број 10/2019) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 31.01.2020. године донела
следеће:
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на измењен Финансијски план Дома здравља Житиште за 2019. годину усвојен
од стране Управног одбора Дома здравља Житиште Одлуком број: 01-19/I-3-2020 од дана 16.1.2020.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-022-3/2020
Дана: 31.01.2020. године
Житиште

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.

Број 5.

31.1.2020. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

25

На основу члана 32. тачка 9. и 22. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“
број 129/07, 83/2014,47/2018) чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“
број 10/2019) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 31.01.2020. године донела
следеће:
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Дома здравља Житиште за 2020. годину усвојен од стране
Управног одбора Дома здравља Житиште Одлуком број: 01-19/I-1/2-2020 од дана 16.1.2020.
II
Даје се сагласност на План рада Дома здравља Житиште за 2020. годину усвојен од стране Управног
одбора Дома здравља Житиште Одлуком број: 01-19/I-1/5-2020 од дана 16.1.2020.
Даје се сагласност на Оперативни План рада Дома здравља Житиште за 2020. годину усвојен од
стране Управног одбора Дома здравља Житиште Одлуком број: 01-19/I-1/9-2020 од дана 16.1.2020.
III
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-022-3/2020-1
Дана:31.01.2020. године
Житиште

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
***

На основу члана 20. став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“ број 48/94 и 11/99), чланом 23. Закона о финансирању
локалне самоуправе(„Службени гласник Републике Србије“ бр.62/2026, 47/2011, 93/2012, 99/2000, 125/2014,
95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96), члана 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст
(„Службени лист Општине Житиште“ бр. 10/2019) и члана 5. Предлога Одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Честерег за период од 10.3.2019. до 9.3.2024. године број: I-020-48/2019
(„Службени лист Општине Житиште“ бр.45/2019), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној
дана 31.01.2020. године донела је
ЗАКЉУЧАК
I Утврђује се да Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Честерег за
период од 1.2.2020. до 31.1.2025. године број:I-020-48/2019(,,Службени лист Општине Житиште број“
45/2019) није донета, јер није потврђена на референдуму одржаном дана 11. и 12. јануара 2020.
II Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I- 020-48/2019-6
Дана: 31.01.2020. године
Ж итиште

Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
Образложење

На референдуму за изјашњавање о потврђивању Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Честерег за период од 1.2.2020. до 31.1.2025. године број: I-020-48/2019 (,,Службени лист
Општине Житиште број“ 45/2019 ) одржаном у Честерегу дана 11. и 12. јануара 2020. године укупно се
изјаснило 436 грађана од 943 са правом гласа што износи 46,23%. За потврђивање одлуке изјаснило је 250
грађана што износи 26,51%. Како је за доношење одлуке потребно да се за потврђивање изјасни више од
50% грађана са правом гласа то се констатује да одлука није донета јер није потврђена на референдуму.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ
адреса: Житиште(23210), улица Ђуре Јакшића бр.2,
Телефон: 023/821-050 локал 223, моб. 063/ 106-15-10,
е-mail: zastitnik.gradjana@zitiste.rs.
САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ

1УВОД
1.1 НАДЛЕЖНОСТ
1.2 ОПРЕМЉЕНОСТ ЗА РАД
1.3 СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА
2АКТИВНОСТИ У РАДУ
СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРАВНА СИГУРНОСТ
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
УВОД
Историјски посматрано, Омбудсман је институција коју је у правни систем једне земље
прво увео парламент у Шведској 1809. године са задатком да контролише и надгледа како се
извршавају и спроводе закони у циљу поштовања права грађана. Реч „омбудсман“ у шведском
језику значи „особа која има слуха за народ“, у преводу са шведског реч „омбудсман“ значи
повереник или пуномоћник, док према функцији коју обављав реч „омбудсман“ значи заштитник
грађана или грађански правобранилац. Данас је Омбудсман инокосни државни орган који се стара
о заштити и унапређењу људских слобода и права. Ова институција присутна је у скоро свим
земљама света, у Републици Србији је уставна категорија, а од 2005. године уведена је у правни
систем земље на различитим нивоима ( република, покрајина, локална самоуправа).
Општина Житиште установила је 2015. године институцију Заштитника грађана на основу
Одлуке о Заштитнику грађана (,,Сл. Лист општине Житиште“ бр.16/2015) која је донета од стране
Скупштине општине Житиште, а на основу овлашћења из Закона о локалној самоуправи (,,Сл.
Гласник Р.С“ бр.129/07, 83/14), као и Статута општине Житиште („Сл. Лист општине Житиште“
бр. 16/2008 и 20/2013). Оснивањем Заштитника грађана (Локалног Омбудсмана) општина
Житиште се сврстала у круг градова (Београд, Нови Сад, Зрењанин, Суботица, Кикинда, Панчево,
Сомбор, Крагујевац, Краљево, Лесковац, Шабац и др.) и општина (Бечеј, Мали Иђош, Бачка
Топола, Тутин, Прибој, Вождовац, Врачар, Стари град и др.) који дужи низ година институцијално
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штите права својих грађана, доприносе правној сигурности и унапеђењу људских права. Обзиром
да је новим Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон, 47/2018) предвиђено да се на локалном нивоу промени назив институције из
Заштитника грађана у Локалног Омбудсмана, Скупштина општине Житиште је на седници дана
24.10.2019. године донела нову Одлуку о Локалном омбудсману општине Житиште (,,Сл. Лист
општине Житиште“ бр.35/2019) под бројем I-020-34/2019 и ускладила назив институције са свим
законским изменама и Статутом општине.
У вези са редовним годишњим Извештајем о раду, а сходно члану 30. Одлуке о Локалном
омбудсману који каже: „Локални омбудсман једном годишње, најкасније до 31. јануара наредне
године, подноси Скупштини општине Житиште Извештај о својим активностима, стању људских
права и о правној сигурности у општини за претходну годину“, Локални омбудсман општини
Житиште подноси редован годишњи Извештај о раду за 2019. годину.

НАДЛЕЖНОСТ
Када се говори о надлежностима Локалног омбудсмана у општини Житиште, потребно је
навести да у Републици Србији не постоји посебан закон који на јединствен начин уређује питање
рада и деловања Локалног омбудсмана, већ за сваки ниво власти постоје посебни прописи који
уређују питања од значаја за институцију. На нивоу Републике Србије постоји посебан Закон о
Заштитнику грађана који се односи на институцију Заштитника грађана Републике Србије, на
нивоу АП Војводине постоји Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском заштитнику
грађана – Омбудсману, која се односи само на ову институцију, а што се локалних омбудсмана
тиче у Закону о локалној самоуправи постоји правни основ за установљење ове институције док се
иста уређује одлукама скупштина општина. Одредбама Одлуке о локалном омбудсману коју је
донела Скупштина општине Житиште, предвиђено је у члану 1. став 1. ,,установљава се Локални
омбудсман за територију општине Житиште, као независтан и самосталан орган,који поступа и
делује у оквиру Устава, Закона и потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским
правима, општеприхваћеним правилима међународног права, као и Статутом Општине Житиште.
У члану 2. став 1. исте одлуке предвиђено је „Локални омбудсман је овлашћен да независно и
самостално контролише поштовање права грађана и да штити права грађана од повреда учињених
од стране Општинске управе, као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења а
чији је оснивач Општина, контролише рад Општинске управе и штити право грађана на локалну
самоуправу , ако је реч о повреди прописа и општих аката Општине. На основу свега наведеног,
може се рећи да је надлежност Локалног омбудсмана усмерена на три најзначајнија сегмента;
заштиту људских права и слобода, заштиту права грађана пред органима општинске управе и
јавних служби општине Житиште, као и контролу законитости, целисходности и ефикасности
поступања органа управе и јавних служби којe врше јавна овлашћења. Поред тога, треба
напоменути да су уређени и међусобни односи заштитника грађана-омбудсмана на појединим
нивоима (реублички -покрајиски-локални) и то тако да се ови односи заснивају на принципима
сарадње и подељене надлежности. Наиме, наведеним прописима је одређено да заштитници
грађана-омбудсмани на појединим нивоима власти имају надлежност према органима управе,
организацијама и заједницама чији је оснивач тај ниво власти. У пракси то значи да ако се
притужба поднесе Локалном омбудсману а односи на рад републичких институција (нпр.
министрства, јавних предузећа), Локални омбудсман ће проследити притужбу Заштитнику грађана
Републике Србије на даљу надлежност и поступање, и обрнуто, у ситуацији када се притужба
односи на рад органа Општинске управе Житиште. Исти је принцип и на другим нивоима
(покрајински-локални), а потписан је и посебан Протокол о сарадњи између Покрајинског
омбудсмана и Локалних омбудсмана на територији АП Војводине.
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ОПРЕМЉЕНОСТ ЗА РАД
Поводом опремљености потребно је навести да су Локалном омбудсману обезбеђени
неопходни предуслови за рад који се огледају у обезбеђењу просторије и опреме за рад. Постоје
потребни предуслови за реализацију задатака који су зацртани а који се односе на техничке услове,
обезбеђење базе података односно њеног коришћења, електронско вођење евиденција и
комуникација. Обезбеђено је и коришћење базе података правних прописа (Параграф лекс) и
судске праксе што значајно унапређује рад овог органа обзиром на веома широк круг правних
области у вези којих се грађани обраћају. Такође, од значаја је и набавка стручне литературе за
конкретне правне области и зборника нових прописа како би се испратиле сталне промене, измене
и допуне прописа. У случају потребе обављања службених послова ван седишта канцеларије
(изласка на терен), обиласка месних заједница и разговора са грађанима, одласка на стручне
семинаре и састанке, Скупштина општине Житиште и Општинска управа Житиште имали су
разумевања у погледу обезбеђивања превоза. Морам да напоменем да је Локални омбудсман због
рационалности и економичности трошкова превоза и током 2019. године иницирао заједничке
одласке на састанке са Локалним омбудсамном града Зрењанинa и Локалним омбудсманом
општине Бачка Топола, тако да у неким ситуацијама град Зрењанин (одлазак у Ниш), општина
Бачка Топола (у Београд), а понекад општина Житиште (Бачка Топола, Нови Сад) обезбеђује
превоз. Укупно стање по питању опремљености може се прихватити као задовољавајуће.

СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИМА
Локални омбудсман присуствовао је активностима које се односе на стручно
оспособљавање и усавршавање, јер је то исто неопходни предуслов за успешан рад. Посебно је то
значајно када се разматрају питања која се односе на заштиту права лица из круга осетљивих
категорија (особе са инвалидитетом, жртве насиља у породици, заштита права детета, социјално
угрожених лица и др.). Права ових категорија грађана су предмет сталног унапређења и честе су
законске промене на националном нивоу, те је потребно испратити нову регулативу и праксу
приликом остваривања права осетљивих категорија грађана. У том смислу треба споменути
стручни скуп на тему „Злочин из мржње/Hate crime” у Сремским Карловцима са виктимолошким
приступом, затим стручни скуп „Заштита податако о личности“ у Новом Саду, конференција о
раду „Савета за међунационалне односе“ у Бачкој Тополи, међународни скуп омбудсмана у Новом
Саду на којем су колеге из других држава( Италија, Шпанија, Аустрија и др.) преносили своја
знања и искуства у раду, као и семинар са темом „Дискриминација у локалној заједници“ у
Београду. Треба споменути и округли сто „Кординација и сарадња - кључ у борби против насиља“
у Зрењанину, као и састанак локалних омбудсмана у Нишу где је организован стручни семинар и
обука на више тема „активно слушање , остваривање права особа са инвалидитетом, рад са
грађанима који агресивно пријављују проблем“. Сви стручни скуови и семинари били су
бесплатни и организовани су од стране Мисија ОЕБС у Србији, УUKOM-Комитет за људска
права, Покрајинског омбудсмана и Удружење омбудсмана Србије.
У погледу сарадње са другим органима и организацијама, најпре треба споменути да се
сарадња односила на органе Скупштине општине Житиште, односно органе Општинске управе и
то кроз редовне и непосредне контакте по појединим питањима. Сарадња је остварена и са
органима који су непосредно надлежни по појединим питањима остваривања права грађана, а
поготово ако се ради о угроженим и посебно осетљивим категоријама грађана. Ту се у првом реду
мисли на Центар за социјални рад, Црвени крст општине Житиште, Канцеларију за смањење
сиромаштва општине Житиште, ПС Житиште, Суд (Основни суд Зрењанин), Дом здравља
Житиште, Основне школе у општини Житиште. Посебно наводим активности које су вршене по
питању сарадње локалних омбудсмана на нивоу територије целе Републике Србије. У оквиру
наведених активности најзначајнији је рад Удружења омбудсмана Србије (УОС), чији је
пуноправан члан (заменик председника управног одбора) Локални омбудсман општине Житиште.
Удружење омбудсмана Србије је основано у Нишу, током 2012. године, има за циљ даље
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унапређење људских, грађанских и мањинских права. Оснивање и рад удружења подржано је од
стране Мисије ОЕБС-а за Србију и иста је препознала удружење као партнера у сарадњи на плану
заштите људских и мањинских права. Осим тога, Удружење(УОС) је препознато као партнер и од
надлежних органа у Републици Србији и АП Војводини. По питању сарадње посебан значај имала
је сарадања са инстутуцијом Покрајинског омбудсмана. Традиционално добра сарадња огледа се у
чињеници да је ова институција протеклих година у склопу „Дечије недеље“ вршила едукацију
деце у основним школама општине Житиште (да су једне године деца била угошћена у
скупштини АП Војводине), а прошле године сарадња са Покрајинским омбудсманом остварила се
кроз учешће деце - ученика петог и шестог разреда Основне школе „Милош Црњаниски“Српски
Итебеј у пројекту „Фестивал права детета“ који је организован поводом обележавања 30. година од
усвајања Конвенције о правима детета( о чему ће бити више речи касније), као и организвањем
непосредног разговора са грађанима где су грађани Житишта и Српског Итебеја искористили
могућност да се директно обрате иституцији Покрајинског омбудсмана. Сарадња са Заштитником
грађана Републике Србије и Покрајинским омбудсманом је од изузетне важности и сматрам да ће у
наредном периоду она бити интензивнија, посебно када је у питању заштита индивидуалних права
грађана у ситуацијама када се ради о надлежности ових институција.
Поред сарадње са Скупштином општине Житиште и организацијама које су основане од
стране Скупштине општине Житиште, треба споменути сарадњу са председником општине,
замеником председника општине и начелником Општинске управе. Са месним заједницама је
настављена добра сарадња и организовано је директно обраћање грађана (Нови Итебеј, Српски
Итебеј, Банатско Карађорђево, Meђа, Торда, Честерег).Том приликом грађани су искористили
могућност обраћања поводом заштите својих права. Овакав вид рада показао се веома корисним
јер код појединих грађана због трошкова превоза до Житишта и старосног доба постоји
ограничавајући фактор за обраћање и остваривање својих права.Треба рећи да у општини Житиште
постоjи служба „правне помоћи“, што је од посебног значаја имајући у виду чињеницу да је у
неким случајевима заштита права грађана могућа само уколико у конкретном случају грађани
покрену одређене процедуре и покрену поступке за заштиту права (захтев, приговор, жалба и
друго). Са наведеном службом остварена је добра сарадња и у неколико случајева грађани су
упућени од стране Локалног омбудсмана на службу правне помоћи, како би се синхронизовано и
правовремено помогло грађанима. Са Мисијом ОЕБС-а у Србији је остварена изузетно добра
сарадња и у 2019. години. Та сарадња се огледа кроз организацију стручних састанака на којим
учествују локални омбудсмани. Сарадња је остварена и са Центром за развој цивилног друштва
Зрењанин када је реч о раду Савета за међунационалне односе општине Житиште, али и када је у
питању едукација у другим областима. Треба споменути и сарадњу са библиотеком „Бранко
Радичевић“ Житиште и аматерским позориштем „Јовица Јелић“ Банатско Карађорђево када се
организовало „Вече мултикултуралности“ у општини Житиште.
АКТИВНОСТИ У РАДУ

У извештајном периоду грађани су се обраћали Локалном Омбудсману у вези са заштитом
права, односно у вези са остваривањем својих људских, грађанских и мањинских права. Обраћања
су се односила на локалне институције, али такође и на институције републичког и покрајинског
значаја, што није изненађење обзиром на велики број надлежности које су у домену републичких
органа. Знатан део обраћања грађана био је у вези са „консултацијама“ о томе како и на који
начин, односно пред којим органом и институцијом грађани могу да остваре своја права односно
да их заштите, каква је и која је процедура заштите права грађана, где сам био у прилици да их
упућујем у вези са тим. У односу на претходне године битно је истаћи да све више грађана долази
у почетној фази проблема(што је од изузетне важности), односно у фази када је најбоље да се
обави разговор и консултација са Локалним омбудсманом и када постоји огромна вероватноћа да
грађанин неће изгубити неко право и да неће бити у ситуацији да због својих пропуста (протока
рока, усменог обећања које је добио, несигурноси у погледу обраћања надлежном органу за
поступање, погрешног информисања и др.) изгуби права која му припадају. Консултације су
изузетно значајне јер грађанима користе као путоказ ка остваривању својих права, поготово када се
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они правовремено обрате. Чињеница је да грађани пре упуштања у озбиљније правне послове (пре
него што правни однос дефинишу и својим потписом прихвате) треба да се консултују и
информишу о својим правима и обавезама. У имовинско-правним пословима грађани без обзира у
којој се улози налазе(продавац–купац, закупац) треба да обрате пажњу на пренос свих обавеза
комуналне природе(струја, плин, вода, порез и др.) на стварног корисника, и то одмах након
склапања правних послова, те избегну непријатности и компликације које могу настати услед
необавештености или злоупотребе једне стране. Консултације у погледу поступка извршења који
воде приватни извршитељи, достављања рачуна и обрачуна дуговања од стране појединих
предузећа када је одређено дуговање плаћено (дупло плаћање), разних услуга које нуде банке
(комерцијални кредити и отплата, камате, рефинансирање), услуга осигуравајућих кућа, измирење
дуга од стране другог лица жиранта), услуга мобилних, интернет и кабловских оператера,
угрожавање безбедности од стране другог лица и претње, злостављање на раду (мобинг),
регистрација пољопривредног газдинства (промена члана), упућивање рекламације због повреде
права потрошача, представљају само један део области на које су се грађани позивали и где су
након консултација били упућени на који начин да заштите своја права.
Један део обраћања грађана био је у вези са остваривањем права по основу рада (права из
радног односа) где је Локални омбудсман био у прилици да упути грађане како и на који начин
могу да остваре своја права. Грађани су се обраћали по питању исплата заосталих зарада и
утужења послодавца по том основу, повезивања радног стажа, питања у вези остваривања права на
породичну пензију и умањења пензије по неком основу, отказа уговора о раду и проглашења
запосленог за технолошки вишак. Део обраћања грађана односио се на питања која су у
надлежности суда, као и јавног бележника-нотара, у погледу којих Локални омбудсман нема
надлежност поступања и није поступао (притужба на рад суда, састављање тужбе, притужба на
таксе код нотара и чињеницу да је апликација о умрежавању са катастром непокретности није
радила један период и др.).
Део обраћања грађана односио се на питања социјалног карактера. Ту се подразумевају
права из домена социјалне заштите, разна социјална давања (једнократне помоћи и помоћ коју даје
Црвени крст), права из пензијског или здравственог осигурања. У вези са тим, канцеларија је имала
обраћања лица која су социјално угрожена, и сходно надлежности упућивала грађане како да
остваре своја права или их заштите у случају када је та заштита везана за одређени поднесак којим
треба да се обрате надлежним органима и траже једнократну помоћ која се остварује преко Центра
за социјални рад а финансира из буџета општине Житиште. Такође, од 1. октобра 2017 године у
општини Житиште почела је са радом Канцеларија за смањење сиромаштва и социјално угрожена
лица обраћају се захтевом надлежној канцеларији, а општинска Комисија за доделу социјалне
помоћи у натури одлучује о појединачним захтевима. Канцеларија Локалног Омбудсмана је у
више наврата усмеравала и информисала грађане у погледу обраћања Канцеларији за смањење
сиромаштва. По тим питањима, надлежни орган је решавао захтеве грађана и задовољавао
социјално заштитну потребу лица у складу са могућностима.
У неколико ситуација(мање него 2018. године), грађанке су се обраћале због насиља у
породици и том прилико је пружена правна помоћ и грађанке су информисане коме да се обрате и
на који начин могу да се заштите. Неколико грађана се обратило са проблемом угрожавања личне
сигурности и безбедности од стране другог лица, док се у једној ситуацији и група грађана
обратила због угрожавања опште сигурности и безбедности од стране других лица.У свим
ситуацијама о свему су обавештени надлежни органи (МУП-полиција).
Што се тиче карактера обраћања детаљан приказ дат је у табеларном делу овог извештаја из
кога се могу детаљно сагледати поједини аспекти рада Локалног омбудсмана. Поред наведеног
треба истаћи и чињеницу да су сва обраћања грађана заснована на поверењу и да нису јавна,
односно да подаци о истима нису доступни јавности.
Број обраћања
2019. година

Појединачно
201

Групе грађанa
1

Правна лица
4

укупно
206
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Из наведених података може се сумирати укупан број субјеката, по појединим категоријама,
који су се обратили у вези са заштитом својих права. Такође, приликом анализа наведених
података треба имати у виду да је један број грађана упућен служби правне помоћи у нашој
општини и они нису евидентирани, као и да један број поступaка покренут по службеној дужности
и није евидентиран.
По питању карактера обраћања, односно садржаја захтева грађана који су се обраћали,
дужан сам напоменути да није изграђена јединствена методологија у овој области, те је један део
обраћања доста специфичан и тешко их је класификовати. Обраћања грађана односила су се на
следеће области :

Социјална заштита општег карактера
Имовинско - правни односи
Радни односи
Насиље у породици
Угрожавање сигурности и безбедности
Грађана
Консултације, помоћ
Поступање надлежног органа
Достава информација од
јавног значаја
Јавни ред и мир
Доприноси за социјално осигурање
Комунална питања

21
11
19
3
3

Развод брака, издржавање и виђање детета

1

Заштита права детета

2

Порези

59

Пензије
Запошљавање
Заштита права потрошача, пацијената
Заштита података о личности
УКУПНО

3
2
9
1
206

33
7
2
1
8
21

Треба навести да су се грађани канцеларији најчешће обраћали усмено, односно
непосредно а да је број писмених обраћања(путем поште), укључујући и електронски облик
занемарљив. Један део обраћања грађана био је и телефонским путем. У једној ситуацији одборник
Скупштине општине Житиште се обратио Локалном омбудсману одборничким питањем на којe је,
иако то није пракса у раду, достављен писмени одговор. Грађани су се обраћали Локалном
омбудсману непосредно у канцеларији у седишту општине у Житишту, ул. Ђуре Јакшића бр.2 , на
првом спрату (изнад катастра) и то сваким радним даном у времену од 09,00 до 13,00 часова. Иако
је рад са странкама предвиђен за период од 09,00 до 13,00 часова, сваком грађанину је било
омогућено да се обрати у склопу редовног радног времена канцеларије од 07,00 до 15,00 часова,
посебно ако су грађани долазили из удаљенијих насеља ( Међа, Хетин, Торда). Такође, у склопу
планираних посета месним заједницама и заказивања разговора са грађанима, грађани насељених
места (Б.Карађорђево, Честерег, Торда, Српски Итебеј, Нови Итебеј и Међа) обратили су се
Локалном омбудсману у просторији месних заједница. Све ово наводим због чињенице да се
Локални омбудсман трудио да грађанима буде што доступнији. У погледу обраћања грађана треба
рећи да је у канцеларији од септембра месеца 2015. године ангажовано административно техничко лице, које поред обаваљања административних послова (води службене евиденције,
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разноси пошту, попуњава притужбу неуким грађанима), у ситуацији када је Локални омбудсман
службено спречен (седницe скупштине, службени састанак, излазак на терен) евидентира обраћање
грађана и грађанки, обавештава омбудсмана и заказује у што краћем временском периоду разговор.
На тај начин омогућено је континуирано обраћање грађана и ефикасно поступање канцеларије по
њиховом обраћању.
Поред наведеног, свакако да треба изнети и податке о субјектима на које се
односе
обраћања грађана. За сагледавање тих података приказујем следећу табелу:
Субјекти на које се односе обраћања
Послодавци, регистроване фирме
Пореска управа (локална, републичка)
Општинска управа
Општинске организације и установе
Јавно предузеће у општини
Министарства
Републички фондови, службе ,јавна предузећа
Судови
Инострани субјекти и субјекти суседне Општине
Остали (приватно - правни односи грађана, приватни
извршитељи, нотари, цивилни сектор и др.)
УКУПНО

Број обраћања
23
7
17
5
18
17
68
9
1
41
206

Ако сагледамо све притужбе грађана и погледамо статистику по основу родне структуре обраћања
грађана, може се констатовати да се 130 лица мушког рода и 71 лице женског рода обратило
канцеларији. Већи број обраћања од стране грађана мушког рода може се делом објаснити због
чињенице да се један део укупних притужби грађана односио на накнаду за одводњавање ЈВП
“Воде Војводине“ и притужбе фармера (живинара) на ЈКСП „Екос“ због увођења накнаде за
изношење комуналног отпада са фарми, а да су мушкарци углавном носиоци регистрованог
пољопривредног газдиства и да је управо та чињеница утицала на овакву структуру.
Занимљиво би било погледати и статистички податак у погледу старосне структуре грађана
који су се обратили, међутим, такву евиденцију канцеларија од ове године уводи.
Такође, тачан број грађана који су успели да заштите и реализују своја права не може у
потпуности да се утврди(јер некад изостане повратна информација грађана), али се грубо може
констатовати да је кроз директно обраћање Локалног омбудсмана институцијама или кроз
упућивање грађана како и на који начин да заштите своја права, око 40% грађана од укупног
броја обраћања успело да заштити своја права.
Ако се анализира како су грађани сазнали да могу да се обрате Локалном омбудсману,
највећи део грађана био је информисан о постојању институције, један део је сазнао преко
локалних интернет портала, неки грађани преко месне заједнице и упућивања од стране других
институција, а један део је упућен и од стране одборника СО Житиште.
Уколико се повежу одређена питања кроз табеле које су издвојене из разлога да се стекне
што јаснија слика о појединим областима која су предмет обраћања грађана, може се уочити да
један број обраћања везан за социјални статус и социјалне проблеме грађана у ширем смислу те
речи, на проблеме из области радног права као и проблеме комуналне природе у општини
Житиште. У погледу проблема радно - правне природе, поред чињенице да су се обраћања
односила на непоштовања права на годишњи одмор од стране послодавца, на притужбе у погледу
једностраног отказа уговора о раду од стране послодавца, и током 2019 .године бивши запослени у
Компанији за производњу меса „Агрожив“ Житиште обраћали су се Локалном омбудсману.
Обраћање се односило на неисплату заосталих зарада и чињеницу да потраживања која бивши
радници имају, а које је потврдио и Привредни суд у Зрењанину, не могу да се наплате од
Компаније “Агрожив“ обзиром да је иста у стечају и нема средстава да исплати заостале плате.
Стечајни поступак над наведеним субјектом траје више од три године, а Република Србија
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преузела је акцијски капитал наведеног предузећа пре спровођења социјалног програм према
радницима, те на тај начин дала правног основа да бивши запослени потраже наплату заосталих
потраживања судским путем обраћањем Уставном суду. Ова могућност потекла је на иницијативу
представника Савеза самосталних синдиката Србије у Зрењанину који су преко пуномоћника из
Ниша организовали бесплатно подношење захтева. Обраћање Уставном суду у овој правној ствари
довело је бивше раднике у неку врсту правне заблуде јер су веровали да ће Уставни суд по
убрзаном поступку решити њихове захтеве иако стечајни поступак пред Привредним судом још
траје. Локални омбудсман је сваком раднику бивше Компаније“ Агрожив“а.д Житиште који се
обратио дао потпуну информацију и обавештење да је право на имовину уставна категорија и да се
зарађени а неисплаћени лични доходак третира као својина грађана (то право се не може одузети),
те да ће се након завршетка и окончања стечајног поступка пред Привредним судом ако не буду
намирена потраживања (што је реална опција), потраживања која су неспорна и призната од стране
суда наплатити пред Уставним судом. Значи, докле год се не заврши поступак пред Привредним
судом не може се водити поступак пред Уставним судом, тако да радници у овој ситуацији морају
да се стрпе и сачекају законску процедуру како би дошло до правног задовољења.
Део обраћања грађана односио се на рад Општинске управе Житиште. У ситуцији када се
догодио пропуст у раду органа управе он је благовремено исправљен од стране поступајућег
органа или се надлежно одељење Општинске управе по одређеном питању изјаснило и тако дало
одговор и правни основ за заштитну права грађана пред другим органима. Пример из праксе када
је пропуст направљен па исправљен : грађанин се обратио Локалном омбудсману јер није могао да
извади уверење о држављанству обзиром да се чекало да апликација која умрежава полицијску и
опшинску управу почне да ради. У овој ситуацији грађанин је након три дана, када је апликација
почела са радом, обавештен да може да извади уверење о држављанству и покрене поступак
вађења новог пасоша. На овом примеру чињеница је да је грађанин изгубио три дана не својом
кривицом и да је морао да сачека да нова апликација проради (у конкретном примеру грађанин је
имао пословних обавеза у иностранству и био је оптерећен роком), али и да поступајући органи
који уводе нове систем електронске управе морају да воде рачуна да се новим и савременим
начином пословне комуникације не ремете постојећа права грађана и обезбеди несметано
функционисање система до почетка рада новог. Такође, у неколико стуација Локални омудсман је
странке које су неуке и слабо информисане упућивао на који начин могу да остваре своје право, те
заједничким одласком са грађанима код надлежних органа (матичара када је било потребно
покретање оставинског поступак по службеној дужности, локалне пореске администрације у
погледу регулисања пореских дуговања - репрограма, документације потребне за легализацију
објекта, преноса права коришћења у право својине) решавао проблем. Ово наводим због чињенице
да је некада потребно непосредно са грађанима реаговати на лицу места код надлежног органа и
утврдити право чињенично стање како би се предузеле радње у циљу заштите права грађана. Сви
органи којима се обраћао Локални омбудсман достављали су благовремено информације и
одговоре на тражена питања. Било је ситуација и где се грађани обрате у погледу заштите права а
испостави се да нема правно основа за притужбу. Пример из праксе: грађанин се обратио
притужбом у погледу заштите права пролаза моторним возилом улицом у једном насељеном месту
где је његов комшија поставио стубове, жицу и ограду. Након писменог обавештења од стране
Локалног омбудсмана у погледу провере навода из притужбе, комунални инспектро је изласком
на терен констатовао чињенично стање које се поклапа са стањем (копијом плана насељеног места)
које је Служба катастра непокретности Житиште доставила канцеларији омбудсмана, те се
испоставило да постављање стубова и ограде није противзаконито, да је био ангажован геометар, и
да грађанин није имао основа за притужбу .Ово наводим због чињенице да је комуникација са свим
органима у локалној самоуправи била на коректном нивоу, те да се свако реаговање Локалног
омудсмана по појединим питањима мора сагледавати само и једино кроз поштовање законитости и
процедуралности, чак и у ситуацији када грађани тврде да имају одређена права а испостави се да
нису имали правног основа за притужбу. Поводом неких питања очекује се и да надлежни орган
управе ефикасније реагује (нпр. притужбе грађана које се тичу уклањања остатака старих и
срушених објеката - кућа чији делови захватају део тротоара и спречавају пролаз) и предузме
активности у циљу санирања последица. У том смислу мора се обезбедити доследна примена
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Одлуке о општем уређењу насељених места и комуналном реду(„Сл. Лист општине Житиште“ бр.
25/2015), а посебно члан 8.став 2, члан 11. став 1 и став 3., члан 12. наведене Одлуке. У погледу
појединих Одлука које су донете није довољно да се оне само усвоје, потребно је извршити и
поверавање делатности (нпр. Одлуке о начину паркирања возила
и коришћења јавних
паркиралишта на територији општине Житиште ) како би се испоштовала процедура и омогућила
примена.
Део укупног обраћања грађана односи се на пореске обавезе, и то највећи део на пореске
обавезе грађана( накнада за одводњавање), а мали део на пореске обавезе које утврђује Oдељење
за буџет и трезор- Служба за утврђивање и наплату јавних прихода општине Житиште. За разлику
од прошлих године, у 2019. години само неколико обраћања односило се на локалну пореску
службу (могућност репрограма дуговања) што указује да је пореска служба редовно ажурирала
податке и да се укупна ситуација побољшала. За разлику од локалне пореске службе огроман број
грађана (преко педесет) обратио се Локалном омбудсману притужбом на Решења за накнаду за
одводњавање које je доставилo Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад. У
наведеном Решењу које је достављено грађанима за 2018. годину (у децембру 2018) није било
ништа спорно у погледу плаћања обавезе за текућу годину, међутим, грађанима је уз Решење
стигла и инструкција за плаћање претходног дуга где се не види ни колика је основица дуга, ни
камата, ни период на који се дуг односи, ни евентуалне уплате ако су биле, једноставно послата је
инструкција за плаћање дуга без образложења и правне диспозиције. Из тих разлога, Локални
омбудсман је заједно са колегама из Бачке Тополе и Суботице сачинио форму „Приговора“ и преко
локалног јавног гласила обавестио грађане да постоји правни основ за приговор где се, поред свега
наведеног (основице, камате, рока), може поставити и питање застарелост потраживања. Грађани
који су се обратили канцеларији почетком 2019. године искористили су ову могућност (послали
Приговор) и добили стручну помоћ за заштиту права. Бенефит за грађане који су приговорили
огледа се у чињеници да је један део грађана добио тачан обрачун дуговања за претходне године
са свим ставкама, па су грађани знали колико дугују и за који период, један део грађана је добио
мањи износ јер се испоставило да је дуг мањи због застарелости потраживања за неке године, а
један део грађана ушао је у репрограм дуговања где им је отписано 50% камате. Поред свега
наведеног, у једној занимљивој ситуацији, грађанин из Б.Карађорђева жалио се на ЈВП “Воде
Војводине“ због чињенице да накнаду за одводњавање плаћа за друго лице пуних десет година а
да наведено предузеће није извршило промену Решења и раздвојило два лица које се исто зову и
презивају. Иако се грађанин обратио надлежном предузећу више пута, и писменим и усменим
путем у седишту предузећа, доставио потребне доказе о идентитету личности, није успео да
докаже да не треба да плаћа за 8 јутара земље накнаду за одводњавање, већ за своја 3 јутра, а да за
остало накнаду треба да плаћа дуго лице које се исто зове и презива. У овој ситуацији, Локални
омбудсман је након упознавања са чињеничним стањем (увидом у катастар непокретности, личну
документацију коју је грађанин приложио) обавестио ЈВП „Воде Војводине“ о потреби правног
раздвајања личности које се исто зову и презивају, и надлежно предузеће је у најкраћем року
спровело раздвајање и издало ново Решење .Ову ситуацију наводим као пример јер се из ње
најбоље може сагледати положај обичног грађанина у ситуацији када има све правне аргументе, а
када надлежно предузеће ћути и не решава спорну ситуацију дужи временски период.
Када говоримо о обраћању грађана у погледу проблема комуналне природе, један део тих
проблема који се односио на притужбе грађана у погледу кретања, окупљања и напада паса
луталица решен је обзиром да је у општини Житиште ангажовано предузеће зоо хигијене која
врши чиповање и стерилизацију паса луталица. Ипак, ако се појаве пси луталице (нарочито ако се
појави већа група - а што се дешавало) који се крећу по насељеним местима а нису чиповани,
грађани треба да обавесте надлежне инспекцијске органе у општини како би се у што краћем року
ангажовало предузеће зоо хигијене. Takoђе, било је притужби грађана у погледу канала који су
затрпани од стране несавесних грађана у Житишту, Б. Карађорђеву и С. Итебеју, те су грађани
упућени да пријаве случај инспекцијским органима општине Житиште.
Када говоримо о притужбама грађана на комуналне услуге које врши јавно предузеће у
општини Житиште, може се констатовати да је ЈКСП „Екос“ континуирано задовољавао потребе
грађана (изношење комуналног отпада и снабдевање водом). Један део притужби односио се на
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ситуацију да је разбацан комунални отпад поред контејнера, те је након обавештења надлежно
предузеће благовремено реаговало и очистило јавну површину. Такође, почетком године почела је
да се наплаћује услуга изношења смећа власницима фарми за узгој живине (пилића, кока носиља)
и Локалном омбудсману обратило се више фармера са притужбом у погледу основа и цене услуге.
На основу увида у Уговор о плаћању комуналног отпада(закључен између је ЈКСП „Екос“ и
фармера) утврђено је да је цена услуге која уговором предвиђена утврђена за објекат који је
фиксне површине од 500м2, тако да је Локални омбудсман дао мишљење ЈКСП „Екос“ да је
потребно закључити анекс Уговора о плаћању комуналног отпад са свим фармерима који
докажу(приложе документацију) да је њихова фарма мање површине од 500м2. Мишљење
омбудсмана прихватило је предузеће ЈКСП „Екос“ а неколико фармера закључило анексе уговора
уз доказ о величини објекта. Осим тога, један део старијих суграђана- пензионера и социјално
угрожена категорија грађана поднели су притужбу због плаћања услуга изношења комуналног
отпада, јер су по тренутном систему обрачуна изједначени са осталим корисницима услуга (пре
овог метода обрачуна били су ослобођени плаћања). Увођење новог метода обрачуна извршено је
у складу са законским овлашћењима и Локални омбудсман нема правног основа да реагује, осим
што би за поједине категорије грађана (пензионере са ниским пензијама и социјално угрожена
лица) требало применити члана 29. Закона о комуналним делатностима и субвенционисати
плаћање рачуна од стране основача - општине Житиште и тако им олакшати финансијски положај.
Овде се ради о категоријама грађана који немају средстава да измире обавезе и који ће када буде
покренут поступак принудног извршења (са пратећим трошковима суда и извршитеља) имати
озбиљан износ дуговање који би опет проузроковао и довео до већег и учесталијег обраћања тих
категорија грађана у погледу социјалне помоћи и социјалних давања према оснивачу – општини
Житиште. Овај предлог остаје отворен и за наредни период и зависи искључиво од воље оснивача
јавног предузећа.
У току 2019. године и једна групе грађана обратила се канцеларији у погледу заштите
одређених права. Разлози обраћања тичу се угрожавања опште безбедности и сигурности грађана
од стране њихових суграђана у једном насељеном месту. Обзиром да су грађани навели да су
уплашени за своју безбедност, за имовину и да се често налазе у ситуацији да примају увреде и
понижења од стране других лица, о свему је направљена службена белешка и обавештен надлежни
орган (МУП – полиција).
Један део притужби грађана односио се на приватне извршитеље и поступак принудног
извршења. Чињеница је да су грађани у неколико ситуација имали разлоге за жалбу на вођење
поступка од стране приватних извршитеља. Ту се пре свега мислим на стуацију када је предмет
извршења био егзистенцијални минимум који је изузет од пописа и процене, као и ситуацију када
грађани изврше уплату дуговања субјекту којем дугују а тај субјекат не проследи обавештење
приватним извршитељима, па се дуговање дупло наплаћује. У овим ситуацијама Локални
омбудсман давао је стручну подршку грађанима и захваљујући правовременој реакцији у једном
делу обраћања грађана спречене су противправне последице.
Локални омбудсман присуствовао је на скоро свим седницама Скупштине општине
Житиште у циљу боље и благовремене информисаности, на седницама Савета за међунационалне
односе где је учествовао у дискусији када се говорило о грађанским правима. По потреби,
присуствовао седници Комисије за доделу социјалне помоћи у натури. Локални омбудсман
учетвовао је у активностима које су имале за циљ промоцију и унапређење права грађана. Ту пре
свега треба навести организовање догађаја „Вече мултикултуралности у општини Житиште“ где
су грађани имали прилику прво да на трибини саслушају са историјског аспекта мултинационални
карактер општине Житиште који је представио др. Милан Мићић (настанак места и досељавање
становништа у општину Житиште) и представљање знаменитих институција, културних друштава
и личности у општини Житиште које је излагао књижевник Душан Милићев. Након трибине,
грађани су имали прилику да гледају позоришну представу „Позориште долази“ коју је режирао
Милан Мартиновић а припремило позориште „Јовица Јелић“ Банатско Карађорђево. Ова представа
је била мултинационалног карактера и представила је на посебан начин све предности суживота
народа различитих култура, обичаја и традиције. Наведени догађај организован је у сарадњи са
Саветом за међунационалне односе, Центром за развој цивилног друштва Зрењанин и аматерским
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позориштем „Јовица Јелић“ Б.Карађорђево. Такође, Локални омбудсман учествовао је у кампањи
„16 дана борбе против насиља над женама“. На састанку одржаном у Зрењанину представници
свих институција које се баве сузбијањем насиља у локалним заједницама разменили су
информације, анализирали нове механизме у раду, степен заштите жртава насиља и правне
механизме који санкционишу насилнике, степен интерсекторске сарадње и кординације, и послали
заједничку поруку да је сваки вид насиља (физичко или вербално-мобинг, насиље над женама,
породично, вршњачко) апсолутно неприхватљиво и да заслужује најоштрију осуду, те да је у
борби против насиља потребно укључити све чиниоце друштва (институције,медије, грађане). То је
законска и морална обавеза свих.
Када се говори о заштити људских права, јадан део обраћања грађана односио се на права
портошача. Било је ситуација када се грађани жале због чињенице да су купили производе(робу
широке потрошње) по акцијској цени а да им је приликом очитавања производ обрачуна по
редовној цени. Знатно озбиљнија ситуација била је у случају притужби због испорученог огревног
дрвета и угља који су лошег квалитета (другачијег од оног што су порошачи наручили), као и
притужби због куповине ствари веће вредности (телевизора, фриждера) за које се испостави да су
неисправни . У свим ситуацијама Локални омбудсман је пружио грађанима сву стручну подршку и
информисао их у вези права која као потрошачи имају (право на рекламацију). Захваљујући
правовременом обераћању грађани су успели да замене уређаје (телевизор) и да добију други
огрев адекватног квалитета, док је појединим грађанима враћен новац. Нажалост, било је
ситуација када потрошачи нису могли да остваре заштиту права јер је огревно дрво набављено од
стране препродаваца, без рачуна, и није постојала могућност рекламације. Локални омбудсман
сугерише да поред куповине производа од стране регистрованих фирми које издају рачуне, грађани
морају да обрате пажњу и буду опрезни приликом “on line” куповине преко интернета, да
производе за које се испостави да не раде, не шаљу након куповине у сервис продавца, већ одма
врате продавцу и траже замену или повраћај новца.

- Медијација –посредовање као алтернативан начин решавања спорова
У извештајном периоду, као лиценцирани медијатор-посредник при Министарству правде
Републике Србије Локални омбудсман било је ситуација када су се грађани обраћали и тражили
могућност посредовања. У конкретно два случаја грађани су прихватили могућност решавања
проблема мирним путем (посредовањем) и након неколико разговора у првом случају успели да
нађу споразумно решење, док у другој ситуацији није дошло до компромисног решења. У првом
случају проблем је била ограда која треба да се изгради јер из суседног дворишта долазе животиње
које угрожавају довриште другог лица, док у другом случају једно лице је приликом изградње
куће са једним дело куће ушло на посед парцеле која је у власништву другог лица. Проблем код
другог случаја је што осим што се кућа лица А налази једним малим делом у парцели лица Б, лица
А мора да легализује објекат-кућу а за ту радњу неопходна му је сагласност лица Б. Обзиром да се
кућа налази на парцели лица Б, лице Б није дало сагласност за поступак легализације лицу А и
тиме није дошло до договора између комшија.Занимљиво је да су у обе ситуације били комшијски
проблеми и да грађани нису хтели да потпишу споразум о медијацији – посредовању, те да се у
првом случају обавежу да све што договоре и формално испуне, већ су се задржале на усменом
договору и обећању да ће испунити оно што су договорили. Због тих околности први случај се не
може „де јуре“ подвести под медијацију али „де факто“ грађани су успели да несугласице и
проблеме реше и свакако да компромис који је направљен (иако неформалан) у првом случају
представља бољу солуцију за грађане од вођења других поступака (пре свега судских) и
комшијског конфилкта у другом случају.
У односу на претходне године број обраћања грађана у погледу посредовања није се
драстично мењао. Мањи број поступака посредовања између грађана може се једним делом
објаснити због слабе информисаности грађана у погледу предности поступка медијације, а другим
делом и чињеницом да је поступак медијације и даље добровољан(у неким земљама у окружењу он
је обавезан и везан за све спорове до одређене вредности).
Чињеница да је поступак медијације бесплатан, хитан, ефикасан, поверљив (јавност
искључена), флексибилан и прилагодљив странкама , да су стране равноправне и да се споразумно
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долазе до решења( решење не доноси неко трећи- суд, већ саме стране), треба да буде главни
мотив да се покуша прво мирним путем решавање спорне ситуације.У нашем правном систему
постоји теденција да судови све више упућују грађане прво на медијацију па тек ако она не успе на
вођење судког поступка( последњи пример је био у Нишу када је суд упутио све грађане који су
били у спору са једним комуналним предузећем) и може се очекивати да медијација добије све
већу улогу. Због предности решавања спорова мирним путем грађани треба да искористе
могућност обраћања Локалном омбудсману, те покушају прво посредовањем па тек онда судским
путем да реше спор. У том смислу, месним заједницама ће бити подељен материјал који
информише и објашњава све предности медијације - посредовања у решавању спорова.
На плану едукативних активности треба споменути да је Локални омбудсман учествовао у
обележавању 30. година од усвајања Конвенције о правома детета Уједињених нација
(20.новембар) и са децом - ученицима петог и шестог разреда Основне школе „Милош Црњански“
Српски Итебеј, у склопу „Фестивала права детета“ које је организовао Покрајински омбудсман,
учествовао са активностима „Поштујмо и негујмо животну средину“. Деца-ученици су припремили
низ еколошких активности, направили кратку презентацију о потреби заштите и ревитализације
реке „Бегеј“, сакупили и очистили са обале реке Бегеј комулани отпад, сакупили отпад у дворишту
школе и парку у центру С.Итебеја, извршили одвајање и сепарацију отпада за рециклажу (стакло,
папир , пластика), посадили симболично ученици петог разреда пет стабала белог јасена у
дворишту школе а ученици шетог разреда шест стабала белог јасена у парку наспрам породичне
куће Милоша Црњанског, извршили еко патролу и сликали хемијски отпад у атару који се баца
након употребе и позвали надлежне инспекцијске органе да реагују по том питању, те на крају
написали „Еко поруке“ које су на „Фестивалу права детета“ у Новом Саду презентоване за ширу
јавност. У погледу ових активности Локални омбудсман поседно се захваљује деци-ученицима на
учешћу и предузеимању свих активности са великом мотивацијом, као и директору и наставном
особљу основне школе „Милош Црњаниски“ на одличној сарадњи.
СТАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА И ПРАВНА СИГУРНОСТ

Када се говори о стању људских права, треба истаћи позитивну тенденцију у нашој средини
да све већи број институција делују у циљу заштите и унапређења људских права, а на основу све
већег броја прописа који су у последње време донети у овој области. У том погледу битна је улога
институције Локалног омбудсмана и правне помоћи у општини Житиште. Такође је од великог
значаја да се ова институција, надлежни субјекти власти као и невладине организације ангажују на
развоју свести код грађана о значају остваривања људских права како за појединца тако и за
друштвену заједницу у целини.
Такође, обзиром да је општина Житиште мултинационална средина, стање људских права у
погледу поштовања права националних мањина и мултинационалне коегзистенције међу народима,
без обзира на посматрани извештајни период, традиционално се може оценити као веома добро.
Може се констатовати да није дошло до ремећења добрих мултинационалних односа у нашој
заједници.
Када су у питању права националних мањина треба напоменути да је у општини Житиште
формиран крајем 2016. године Савет за међунационалне односе који је у склoпу својих
надлежности додатно радио на поштовању и очувању вишенационалних вредности на територији
општине Житиште. На конференцији о раду „Савета за међунационалне односе“ у Бачкој Тополи
који је организовао Центар за развој цивилног друштва у Зрењанини и Удружење омбудсмана
Србије , где су поред представника републичких и покрајинских институција учествовали и
представници десет Савета за међунационалне односе у АП Војводини, могло се констатовати да
је општина Житиште по питању организације и рада овог тела далеко испред других општина, па и
неких градова, те да може бити пример добре праксе многим локалним самоуправама у земљи.
У погледу поштовања службене употребе језика националних мањина на територији
општине Житиште и члана 5. Статута општине Житиште који материјално-правно предвиђа да
сваки грађанин општине Житиште без обзира на националну припадност, вероисповест, пол,
политичко опредељење, грађански статус и положај са којег се обраћа има могућност да користи
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свој матерњи језик уколико се он налази у службеној употреби, може се закључити да је
Општинска упрва Житиште поштовала члан 5. Статута општине Житиште, као и да сви органи
општине имају дужност и обавезу да поштују члан 5. Статута општине Житиште. Осим тога,
називи ималаца јавних овлашћења (јавног предузећа, установа, организација) исписани су на три
језика која се налазе у службеној употреби на територији општине.
Када се говори о стању људских права свакако да треба споменути и улогу медија и јавних
гласила који доприносе већем информисању грађана у општини Житиште. У том смислу, од
штампаних медија треба рећи да „Торђанске новине“ као локално гласило у насељеном месту
Торда које пружа сервисне и опште информације од значaја за потребе локалног становништва.
Грађанима у општини Житиште доступни су још јавно гласило и интернет портали на друшвеним
мрежама, и то „Инфо-центар Житиште“ и „Житиште онлине“, који свакодневно информишу
грађане о актуелностима и дешавањима у општини Житиште. Поред
ових средстава
информисања, поједине категорије грађана (старија лица) исказала су потребу за пружањем
информација пре свега сервисне природе (када ће бити попис струје, плина, воде и др.) и свакако
да би постојање једног штампаног листа или новина на нивоу целе општине (са периодичним
издавањем), удовољило потребама ове категорије лица које слабије користе или уопште не
користе интернет.
У погледу правне сигурности, чињеница да се доносе нови прописи којима се уређује
систем функционисања друштвене заједнице и чињеница да постоје позитивно правни прописи
који јасно регулишу поједине области, ипак није довољан правни основ да се обезбеди и висок
ниво правне сигурност. Осим тога, многи прописи и институције још нису у довољној мери
реформисани те грађани не уживају одговарајућу правну заштиту. То се на пример огледа у
ситуацији када имамо неефикасне поступке и процедуре у извршном поступку, остваривању
заштите по питању насиља у породици, остваривању заштите власничких права (наплата
потраживања),заштита права потрошача, пацијената, заштита права радника, корисника услуга. У
поступцима извршења често се дешава да су укупни трошкови неколико пута већи од дуга, да су
предмет и средство извршења у несразмери, те је неопходно да се грађани правовремено
информишу о својим правима уколико имају одређена дуговања према трећим лицима.
По питању правне сигурности грађана треба рећи да је питање легализације нелегално
изграђених објеката веома битно у општини Житиште, да грађани морају да уђу у поступак
озакоњења, а надлежни орган треба да информише грађане о свим потребним условима и
ефикасно решава сваку појединачну ситуацију.
Када се ради o одређеним правним пословима (купопродаја, закупу, давање хипотеке, изјаве
жиранта, давање пуномоћја) које закључују грађани увек је пожељно да се добро распитају и
консултују о обиму својих права и обавеза, како би се спречила свака евентуална злоупотреба.
Поред тога, у случајевима када су се грађани обраћали због конфликтних ситуација и поремећених
комшијских односа (проблеми око ограде, улазак објекта у туђу парцелу и др.) грађанима су
упућени како да заштите своје право, а од маја месеца 2016. године грађани имају могућност да и
путем медијације (посредовања) решавају спорне ситуације.
У делу ових питања потребне су реформе система како би се обезбедила заштита права
грађана. По одређеним питањима и надлежни органи Општинске управе треба да обезбеде
ефикасније процедуре за оставривање права (већи инспекцијски надзор) и доследну примену
појединих прописа (нпр.Одлуке о општем уређењу насељених места и комуналном реду). Док се
наведени услови не обезбеде велика је улога свих институција и чинилаца на локалном нивоу да
раде на томе да се и у постојећим условима степен правне сигурности подигне на што виши ниво.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Полазећи од свега изложеног може се констатовати да је институција Локалног омбудсмана
у нашој општини помогла грађанима да остваре своја права односно да је омогућила да
остваривање права буде брже и ефикасније. Посебно треба рећи да се грађани приликом обраћања
Локалном омбудсману налазе углавном у тешкој ситуацији и да им је поред помоћи правног
карактера, потребна и психолошка подршка и помоћ, коју сам пружао у сваком конкретном
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случају. Напомињем да се канцеларија трудила да сваком грађанину помогнемо на најбољи могући
начин. Ипак, један број грађана који се обратио није био у могућности да оствари своја права јер је
иста већ изгубио у ранијем периоду услед неопрезности, или услед протока времана, као и да је
било случајева где грађани сматрају да имају одређена права, односно да су им одређена права
повређена а да се утврди да то није случај јер материјално-правна норма није прекршена. До овога
долази углавном због лоше информисаности грађана али и делом затворености институција које би
грађанима требале давати благовремене информације и обавештења. За грађане који нису имали
могућности да заштите своја права, на основу њихових коментара, велика је сатисфакција била
чињеница да их је неко саслушао, да су проблеме које имају могли слободно да искажу, те да су
добили истините , прецизне и детаљне информације о својим правима.
У вези са активностима и стањем које је анализирано сматрам да институције које
функционишу у нашој локалној самоуправи треба да врше активности усмерене на стално
побољшање стања по питању прописа које примењују, да се води рачуна о њиховом квалитету, а
посебно се мора водити рачуна да се прописи доследно спроводе у пракси.
Такође, све институције у локалној самоуправи треба посебну пажњу да усмере
на
благовремено и ефикасно поступање на захтеве грађана, на поштовање принципа „добре
управе“(пословну етику и љубазност службеника приликом обраћања грађана, помоћ у састављању
поднеска неуким грађанима и др.), на покретање поступака и по службеној дужности (не само по
појединачном обраћању грађана) када су општи интереси грађана и заједнице у
питању(инспекцијски надзор), те на сталном побољшању положаја појединих категорија грађана
(старија лица, особа са инвалидитетом, социјално угрожена лица).
Осим тога, све инструкције које предвиђа Министарство државне управе и локалне
самоуправе по питању е-управе, начина вођења докумената у електронском облику, увођења
електронских сервиса и процедура, треба следити и у предвиђеним роковима испоштовати како
би се грађанима олакшало остваривање права.
Извештај о раду Локалног омбудсмана општине Житиште за 2019. годину сачињен је у
складу са Одлуком о Локалном омбудсману, на основу реалне слике обраћања грађана и
предузетих активности. Може се констатовати да су надлежности предвиђене наведеном одлуком
успешно реализоване, као и да је сарадња са институцијама на плану заштите људских права била
успешна.
Према наведеном предлажем да Скупштина општине Житиште Извештај о раду размотри, а
сходно ставовима који су заузети везано за Извештај Локалног омбудсмана изражавам спремност
да сва мишљења, сугестије и предлоге саслушам и уколико буде основа реализујем у наредном
периоду.
У Житишту,
Дана : 24.01.2020. године
Број: ЛООЖ I - 03/2020
Локални омбудсман општине Житиште
дипл. правник Алекса Кузман с.р.
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