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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007 82/14
101/16 и 47/2018) члана 16. и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени
гласник Републике Србије“ број 43/2011 и 123/2014, 88/2019) и члана 60. Статута Општине
Житиште-пречишћен текст („Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019) Председник
Општине Житиште дана 25.11. 2020. доноси:
РЕШЕЊЕ
о финансирању политичких субјеката у 2020. години за период
1.7.2020. до 31.12 .2020.
I
Политичким субјектима у Скупштини Општине Житиште, за финансирање редовног рада,
додељују се средства у укупном износу од 151.000,00 динара за 2020. годину. Средства из тачке
I овог решења одређују се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета Општине Житиште за
2020. годину и расподељују се политичким субјектима који су освојили мандате у Скупштини
Општине Житиште, сразмерно броју гласова обрачунатих на начин прописан у ставу 2. овог члана.
Овим решењем врши се расподела средстава за период јули – децембар 2020.
(7-12/2020.) у износу 75.500,00 динара политичким субјектима који су након избора за
одборнике у СО Житиште одржаних 21. јуна 2020. године освојили мандате у СО Житиште .
Средства за финансирање политичких субјеката распоређена су Одлукoм о изменама и
допунама Одлуке о буџету Општине Житиште за 2020. годину - (,,Службени лист Општине
Житиште“, број 44/2019 Програм 2101 – политички систем локалне самоуправе , Програмска
активност 2101 -0001-Функционисање скупштине, позиција 10,економска класификација 481,
дотације невладиним организацијама.
II
Број гласова политичког субјекта који се узима као основица за расподелу средстава
обрачунава се тако што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи
коефицијентом 1,5, а број гласова преко 5% важећих гласова свих бирача који су гласали множи
коефицијентом 1. Средства која добије политички субјекат који на изборима наступа као коалиција
деле се према коалиционом уговору сходно члану 17. Закона о финансирању политичких
активности. Укупан број важећих гласова свих бирача који су гласали на изборима 21. јуна 2020
године у Општини Житиште износи 7647 гласова.
III
У складу са распоредом средстава из тачке I и II овог решења, политичким субјектимна
чији су кандидати изабрани за одборнике Скупштине Општине припадају средства у следећим
износима:
Политички субјекат

број гласова

1.Коалиција АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ

износ средстава за 6-12 2020.

4028 укупно 40.460,45 динара
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(СНС 100 % што износи
40.460,45 дин )
2. Коалиција ИВИЦА ДАЧИЋ –„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –
Драган Марковић Палма“, Ивица Дачић
1337 укупно 13.431,45 динара
СПС 50% што износи 6.715,73 динара и ЈС 50% што износи 6.715,72 динара )
3. Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István-Савез
Војвођанских Мађара-Иштван Пастор
876
8.803,30 динара
4. Коалиција ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени задемократско Житиште (Лига социјалдемократа
Војводине, Заједно заВојводину)
398
4.001,50динара
5. Коалиција МЕТЛА 2020 - Житиште
(ДСС 100/ износа )

4.295,95 динара

428

6. Коалиција ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЧАСНО ЗАОПШТИНУ ЖИТИШТЕ – Душко Кочалка
(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт) 449
4.507,35 динара
(100%ПОКС)

Укупно износи

75.500,00 динара.

IV
За спровођење решења задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор Општинске управе
Житиште.
Налаже се Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске управе Житиште да сразмерни
део припадајућих средстава преноси политичким субјектима сваког месеца до десетог дана у
месецу за претходни месец.
V
Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката, исти су дужни користити у
складу са чланом 19. Закона о финансирању политичких активности
за функционисање и
пропагирање идеје политичког субјекта и подразумевају: рад са бирачима и чланством, трошкове
промоције рекламног материјала и публикација, трошкове истраживања јавног мњења, обуке,
међународну сарадњу, трошкове зарада и накнаду запослених, трошкове превоза, одржавање
скупова, комуналне трошкове и друге сличне трошкове.
Средства за финансирање редовног рада политичких странака могу се користи и за
финансирање трошкова изборне кампање. Средства добијена из јавних извора у износу од најмање
5% укупних средстава добијених за редован рад на годишњем нивоу, политички субјект је дужан
да користи за стручно усавршавање и оспособљавање, међународну сарадњу и рад са чланством.
VI
Решење објавити се у „Службеном листу oпштине Житиште“.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења може се уложити Жалба Општинском већу општине
Житиште у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Председник oпштине Житиште
Број: II– 401-102/2020
Дана: 25.11. 2020. год.
Житиште

Председник Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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На основу 10. члана Статута Општине Житиште пречишћен текст (Службени лист Општине
Житиште број 10/2019 и члана 48. Пословника Скупштине Општине Житише Општине Житиште
- пречишћен текст,(Службени лист Општине Житиште број 39/2019), а поводом Дана општине
Житиште 12. децембра и расписаног конкурса за доделу награда и јавних признања Општине
Житиште Комисија за доделу награда и признања на седници одржаној дана 8.12.2020. године у
име Скупштине Општине Житиште донела је
ЗАКЉУЧАК
о додели признања Скупштине општине Житиште за 2020. годину

1. Повеља Општине Житиште за 2020. годину додељује се на предлог Општинског већа
општине Житиште Дому здравља Житиште – ковид амбуланти - за несебичан и предан
рад на очувању живота и здравља грађана општине Житиште

2. Повеља Општине Житиште за 2020. годину додељује се на предлог МЗ Житиште, КУД
,,2. Октобар“ Житиште и ФК,,Бегеј “ Житиште
МАНЕТУ ДУБАЈИЋУ из Житишта за дугогодишњи допринос за раду месне заједнице и
афирмацију културно-уметничког стваралаштва и спорта

3. Повеља Општине Житиште за 2020. годину додељује се на предлог Месне заједнице
Равни Тополовац СЛОБОДАНКИ БОБИ ЖУЖИ за дугогодишњи допринос у
афирмацији и раду удружења и унапређење друштвеног живота и рада у локалној
заједници, као и очувању традиције и културног наслеђа

4. Повеља Општине Житиште за 2020. додељује се на предлог МЗ Банатски Двор
МИЛАКОВИЋ МИЛОРАДУ за дугогодишњи допринос у раду месне заједнице,
унапређењу спорта, рада и живота у локалној заједници и афирмацији локалне самоуправе

5. Повеља Општине Житиште за 2020. додељује се на предлог МЗ Банатско Карађорђево
ВЕСНИ ЋУК из Банатског Карађорђева за дугогодишњи допринос у култури, очувању
традиције, обичаја и културног наслеђа становника општине Житиште и унапређењу рада
и живота у локалној заједници

6. Повеља Општине Житиште за 2020. додељује се на предлог МЗ Хетин ФК
,,ТЕРЕКВЕШ“ их Хетина за сто година рада на развоју спорта, унапређењу фудбалске
вештине и афирмацији младих у локалној заједници

7. Повеља Општине Житиште за 2020, додељује се на предлог МЗ Торда листу
ТОРЂАНСКЕ НОВИНЕ (Tordai Újság) за дугогодишње информисање на мађарском
језику, допринос у очувању идетитета и остваривању трајних веза са Торђанима у
дијаспори

8. Повеља Општине Житиште за 2020, додељује се на предлог ФК ,,Пролетер“ из Међе
настаријем активном фудбалеру ДРАГИШИ КОСНИЋУ за изузетну каријеру и
педесетогодшњи играчки допринос допринос фудбалу.
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II Захвалнице Општине Житиште зa 2020. годину додељељују се :
1. Захвалница Општине Житиште за 2020. годину додељује се на предлог Локалног
омбусмана Милици Кнежевић за рад, залагање и постигнуте резултате на унапређењу
положаја особа са инвалидитетом
2. Захвалница Општине Житиште за 2020. годину додељује се на предлог МЗ Житиште
Волонтерском тиму из Житишта за несебичан, пожртвован рад, залагање и
солидарност за време ванредног стања услед пандемије ковид 19
3. Захвалица Општине Житиште за 2020.годину додељује се на предлог Председника МЗ
Торак Волонтерском тиму из Торка за несебичан, пожртвован рад , залагање и
солидарност за време ванредног стања услед пандемије ковид 19
4. Захвалница Општине Житиште за 2020. годину додељује се на предлог МЗ Честерег
Удружењу жена ,,Младост“ из Честерега за допринос у очувању народног стваралаштва
и афирмацији локалне заједнице
5. Захвалница Општине Житиште за 2020. годину додељује се по предлогу више субјеката
Удружењу за безбедност и здравље на раду из Житишта за значајан допринос на
унапређењу безбедности и здрављу на раду и запошљавању особа са инвалидитетом.
III Закључак доставити Председници СО Житиште и Председнику општине .
IV Закључак објавити у Службеном листу општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Комисија за доделу награда и признања
Број:I- 17-1/2020
Дана : 8.12.2020.
Председник комисије за доделу награда и признања
Војислав Симић с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се
јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач:
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби

