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Излази по потреби

страна 1.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009 и
73/2010) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/2007), члана 23 Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број 16/2008 од
07.10.2008. године) и Одлуке о буџету Општине Житиште за 2010. годину (''Службени лист
Општине Житиште'', број 19/2009 и 19/2010), Скупштина општине Житиште на седници од
07.12.2010. године, доноси:
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету
Општине Житиште за 2010. годину
Члан 1.
Одлука о буџету општине Житиште за 2010. годину, која је донета на седници Скупштине
општине Житиште, дана 30.12.2009. године, и прве Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
за 2010. годину, која је донета 18.10.2010. године, мења се члан 1. и гласи:
Пренета новчана средства по завршном рачуну за 2009. годину износе 4.075.985,15 динара.
Укупни приходи буџета општине Житиште, за 2010. годину, утврђују се у износу од
358.400.000,00 динара. Заједно са пренетим средствима из 2009. године, укупна средства износе
362.475.985,15 динара.
Члан 2.
У плану прихода буџета за 2010. годину, мења се члан 2. у следећим позицијама:
1. –Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
утврђује се износ од 60.300.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 26.300.000,00
динара.
Члан 3.
Мења се члан 3. Одлуке о буџету и гласи:
Расходи из буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима и то :
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Опис
Расходи за запослене
Плате, дод. и накнаде
Соц. давања на терет послодавца
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде и остали посл. расх.
Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Употреба основних средстава
Употреба зем. и шума
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Субвенције
Суб. јав. пред. и нефин.орг.
Донације и трансфери
Транс. ост. нивоа власти
Социјална помоћ
Нак. за соц. заш. из буџета
Остали расходи
Дотације невладиних организација
Порези, обав. таксе и казне
Накнада штете услед ел. непогода
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
Отплате главнице
Отплата глав. дом. кредит.
Отплата глав.пословним банкама
УКУПНО:
Члан 4.

Мења се члан 4. Одлуке о буџету за 2010. годину и гласи :
Буџет за 2010. годину састоји се од :

страна

Средства из буџета
87.278.096,00
64.346.000,00
11.609.096,00
6.712.000,00
4.411.000,00
200.000,00
110.053.000,00
72.715.000,00
2.607.000,00
18.431.000,00
5.400.000,00
1.830.000,00
9.070.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
6.830.000,00
6.830.000,00
56.705.000,00
56.705.000,00
31.372.000,00
31.372.000,00
19.924.000,00
19.047.000,00
727.000,00
150.000,00
4.888.312,78
4.888.312,78
33.895.576,37
31.340.576,37
2.045.000,00
150.000,00
360.000,00
10.500.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
362.475.985,15
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1. – Пренетих новчаних средстава по завршном рачуну за 2009. годину у износу од
4.075.985,15 динара.
2. – Приходи у износу од 358.400.000,00 динара.
______________________________
Свега средстава : 362.475.985,15 динара.
3. – Расходи у износу од 362.475.985,15 динара.
Члан 5.
У посебном делу буџета, меља се члан 5. и гласи: Средства из Одлуке у износу од
362.475.985,15 динара.
Измене расхода у посебном делу буџета су следеће:
-

-

-

1. – Код функције 411- Општинска управа:
додаје се број 49/1, конто 484111- накнада штете настале услед елементарних непогода –
земљотрес и утврђује се износ од 150.000,00 динара, а који није био планиран Одлуком о буџету
за 2010. годину. Наиме, почетком новембра град Краљево задесио је земљотрес и нанео велике
материјалне штете грађанима Краљева. У складу са Законом о буџету Републике Србије,
Општинско веће Општине Житиште, је донело Решење на име помоћи граду Краљеву у износу
од 150.000,00 динара, а из средстава сталне буџетске резерве, намењене за ове ситуације, а у
складу са Законом. Средства су и пребачена на новоотворени наменски рачун 15.11.2010. године.
2. – Код функције 112 – Средства резерве:
редни број 69, конто 499 – средства резерве, утврђује се износ од 4.888.312,78 динара, уместо
досадашњег износа од 5.038.312,78 динара. Ова апропријација обухвата срдедства намењена за:
сталну буџетску резерву, износ од 1.308.000,00 динара, уместо досадашњег износа од
1.458.000,00 динара.
Текућу буџетску резерву износ од 3.580.312,78 динара.
3. – Код функције 112 – комисија за лицитацију пољопривредног земљишта у државној
својини:
Редни број 161- конто 421 стални трошкови-закуп земље, утврђује се износ од 60.300.000,00
динара, уместо досадашњег износа од 26.300.000,00 динара.

Члан 6.
Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште, за 2010. годину, остају и
даље на снази.
Члан 7.
Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2010. годину,
доставити Министарству за финансије Републике Србије и исту објавити у Службеном листу Oпштине
Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина општине Житиште
Број:I-400-7/2010
Дана: 30.11.2010. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине
Oпштине Житиште
Јонел Филип с.р
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На основу члана 52. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији (''Службени гласник РС'', бр. 53/2010), члана 6. и 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06) и члана 42. Статута Општине Житиште
(''Службени лист Општине Житиште'', бр. 16/08), Скупштина Општине Житиште, на седници
одржаној дана 07.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
о отпису камате на доспеле обавезе по основу
одређених локалних јавних прихода
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се услови, обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на обавезе
које су доспеле за плаћање до 31. децембра 2009. године, (у даљем тексту: камата) по основу
локалних јавних прихода, и то:
1.
2.
3.
4.

пореза на имовину правних лица;
пореза на имовину физичких лица;
локалних комуналних такси;
прихода по основу самодоприноса.
Члан 2.

Право на отпис камате на обавезе по основу јавних прихода из члана 1. ове Одлуке (у даљем
тексту: обавезе) остварује се на основу захтева обвезника, односно, лица одговорног за испуњење
обавезе обвезника (у даљем тексту: подносилац захтева), који се подноси по испуњењу услова
прописаних овим чланом, најкасније до 31. марта 2011. године.
Уз захтев се подноси документација из које произилази да су испуњени прописани услови за
отпис камате.
Образац затева, из става 1. овог члана , налази се у прилогу ове Одлуке.
Захтев се подноси посебно за сваку врсту обавеза из члана 1. ове Одлуке, Служби за
утврђивање и наплату јавних прихода општинске управе Житиште.
Отпис камате, у складу са овом Одлуком, врши се подносиоцу захтева-резиденту Републике
Србије, који је:
1. на прописане уплатне рачуне јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана
1. ове Одлуке, за које подноси захтев за отпис камате и споредна пореска давања по основу
тих обавеза, осим камате, доспелих за плаћање до 31. децембра 2009. године;
2. на прописане уплатне рачуне јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана
1. ове Одлуке, за које подноси захтев за отпис камате и споредна пореска давања по основу
тих обавеза , доспелих за плаћање од 1. јануара 2010. године, до дана подношења захтева.
Обавезе из члана 1. ове Одлуке доспеле до 31. децембра 2009. године, за чију је наплату покренут
поступак принудне наплате, сматраће се обавезама које су доспеле до 31. децембра 2009. године, у
односу на камату која до дана ступања на снагу ове Одлуке није плаћена.
Члан 3.
Подносиоцу захтева, који је испунио услове из члана 2. ове Одлуке, отписаће се камата по основу
обавезе које је уплатио, и то:
 100% камате, ако је уплату у складу са чланом 2. став 5. ове Одлуке извршио најкасније до 31.
марта 2011. године.
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Члан 4.
Право на отпис камате утврђује се решењем надлежног пореског органа, односно надлежног
јавног предузећа.
Служба за утврђивање и наплату јавних прихода општинске управе Житиште води
евиденцију о остваривању права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавивања у ''Службеном листу Општине
Житиште''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРAЈИНА ВОЈОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-51/2010
Дана: 07.12.2010.
ЖИТИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Филип Јонел с.р.

***
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На основу члана 9. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана («Службени гласник РС» бр.36/91,33/93,115/05 ), и члана 15. и 42. Статута Општине
Житиште („Сл. лист општине Житиште“ 16/08), Скупштина општине Житиште на редовној седници
одржаној дана 07. 12. 2010. године донела је следећу
ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРАВА НА ПОМОЋ У КУЋИ ГРАЂАНА И НОРМАТВИМА И
СТАНДАРДИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на помоћ у кући као посебан облик ванинституционалне
социјалне заштите грађана општине Житиште и нормативи и стандарди за обављање послова и
делатности пружања услуга помоћи у кући.
Право на помоћ у кући
Члан 2.
Право на помоћ у кући је посебан ванинституционални облик социјалне заштите на које има
право појединац у складу са условима и у обиму прописаном овом одлуком.
Обезбеђивање средстава
Члан 3.
Финансијска средства за остваривање права на помоћ у кући обезбеђују се у буџету општине
Житиште, учешћем корисника, лица која су у складу са законом дужна да учествују у издржавању
корисника, донатора, спонзора и других извора у складу са законом.
Корисници права на помоћ у кући
Члан 4.
Право на помоћ у кући утврђено овом одлуком могу да остваре лица, односно грађани који
имају пребивалиште на територији општине Житиште и то:
1.Стара самохрана лица изнад 65 година живота која због свог здравственог стања и стања
покретљивости не могу самостално обављати основне свакодневне животне активности,
као на пр. послове набавке и припремања хране, одржавања личне хигијене, хигијене
стана итд ;
1. Одрасла самохрана лица са инвалидитетом која су теже и тешко покретна и која из тог
разлога не могу самостално обављати основне свакодневне животне активности, као на
пр. послове набавке и припремања хране, одржавања личне хигијене, хигијене стана
итд ;
2. Друга стара и одрасла лица која, с обзиром на здравствено стање и степен
инвалидитета живе у породичном домаћинству са сродницима и другим лицима који
им не могу обезбедити целовиту и континуирану подршку у обављању основних
свакодневних животних активности, као на пр. послове набавке и припремања хране,
одржавања личне хигијене, хигијене стана итд.
Право на помоћ у кући могу остварити и друга лица која имају пребивалиште на територији
општине или на њој бораве у дужем временском периоду, ако би услуге из садржаја права на помоћ
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у кући, по посебној процени центра за социјални рад, допринели побољшању квалитета живота тог
лица.
Услуге које се обезбеђују у оквиру права на помоћ у кући
Члан 5.
У оквиру права на помоћ у кући, корисницима се обезбеђују следеће услуге:.
1. помоћ у обезбеђивању исхране (набавка намирница, сервирање и помоћ при узимању
хране, припрема оброка, припрема напитака, одржавање хигијене посуђа);
2. помоћ у одржавању личне хигијене ( помоћ при умивању, купању, прање и чешљање косе,
помоћ при бријању и сечење ноктију);
3.
помоћ у одржавању одевних предмета и постељине (набавка одеће, обуће и постељине,
прање, поправка и одржавање одеће, обуће и постељине);
4.
помоћ у одржавању хигијене стана (одржавање чистоће просторија, одржавање чистоће
беле технике, одржавање чистоће подних површина и простирки);
5.
помоћ у загревању просторија (ложење ватре, чишћење пећи, набавка огревног
материјала);
6.
посебна помоћ у задовољавању других егзистенцијалних
и социјалних потреба (помоћ при кретању у стану и дворишту, помоћ у набавци књига,
новина помоћ у успостављању социјалне комуникације са окружењем и иницирање
добросуседске помоћи, помоћ у остваривању контаката са другим хуманитарним
организацијама које се баве пружањем социјалне подршке старијим лицима, помоћ у
набавци лекова, одвођење на лекарске прегледе, помоћ у плаћању станарине, електричне
енергије,грејања, и других комуналних услуга);
7.
посебна помоћ у обезбеђивању сервисних услуга (поправка водоводне и канализационе
мреже, поправка намештаја и столарије, поправка апарата за домаћинство, поправка брава
итд).
Корисницима се у оквиру права на помоћ у кући могу обезбеђивати и друге услуге (у даљем
тексту одлуке ванстандардне услуге) у складу са њиховим потребама и могућностима службе да
такве услуге у оквиру своје основне делатности или коришћењем других служби, корисницима
обезбеде.
Учесталост пружања услуга у оквиру права на помоћ у кући
Члан 6.
Континуитет и учесталост пружања услуга у индивидуалном програму пружања услуга
утврђују се на основу процењеног стања и потреба сваког корисника и може бити :
1)
2)
3)

7 дана у недељи по 2 сата дневно за старо и одрасло лице са инвалидитетом које је
самохрано, непокретно, егзистенцијално и здравствено угрожено, а за које није могуће
организовати привремену суседску или сродничку подршку;
5 дана у недељи по 2 сата дневно за старо и одрасло лице са инвалидитетом које је
непокретно, здравствено угрожено, а за које је могуће организовати повремену суседску
или сродничку подршку;
3 дана у недељи по 2 сата или два дана у недељи по 3 сата за старо и одрасло лице са
инвалидитетом које је самохрано покретно или полупокретно, здравствено угрожено, а за
које је могуће организовати суседску или сродничку подршку.

Континуитет и учесталост пружања услуга у индивидуалном програму пружања услуга може
се утврдити и на другачији начин него што је одређено у ставу 1. овог члана, уколико процењено
стање и потребе корисника то захтева.
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Приоритет реаговања у пружању услуга
Члан 7.
Приоритет реаговања у пружању услуга одређује се у складу са здравственим стањем и
породичним приликама корисника, као и могућношћу да се кориснику обезбеди сродничка или
суседска подршка.
бити:

Приоритет реаговања у пружању услуга одређује се на ниво три степена хитности и може

1) први степен хитности – рок 24 сата за старо и одрасло лице са инвалидитетом које је
самохрано, непокретно, егзистенцијално и здравствено угрожено, а за које није могуће
организовати привремену суседску или сродничку подршку и за које би свако одлагање
обезбеђивања помоћи у кући узроковало значајно погоршање релевантних статуса;
2) други степен хитности – рок 7 дана, за старо и одрасло лице са инвалидитетом које је
непокретно, здравствено угрожено, а за које је могуће организовати повремену суседску или
сродничку подршку и за које привремено одлагање обезбеђивања помоћи у кући не би
узроковало значајније погоршања релевантних статуса;
3) трећи степен хитности –15 дана за старо и одрасло лице са инвалидитетом које је
самохрано покретно или полупокретно, здравствено угрожено, а за које је могуће организовати
суседску или сродничку подршку. и за које привремено одлагање обезбеђивања помоћи у кући,
извесно не би узроковало погоршање релевантних статуса.
Приликом одређивања приоритета реаговања у пружању услуга центар за социјални рад и
служба помоћи у кући морају узети у обзир мишљење корисника.
Услови у погледу простора, опреме и запослених радника
у обезбеђивању права на помоћ у кући
Услови у погледу простора
Члан 8.
За пружање услуга помоћи у кући потребно је обезбедити пословни простор службе.
Пословни простор службе која организује пружање услуга помоћи у кући у својој структури
мора имати посебну просторију у којој ће се организовати радни и стручни састанци запослених,
одлагати евиденција и документација о кориснику и раду са корисником, посебан простор за
одлагање радне одеће и неопходних средства за извршење услуга и тоалетни простор.
Услови у погледу опреме
Члан 9.
Пословни простор службе која организује пружање услуга помоћи у кући мора бити
опремљен радним столом, довољним бројем столица, канцеларијским ормаром за одлагање
документације о кориснику и раду са корисником, и телефоном.
Уколико постоје могућности, служба помоћи у кући може бити опремљена рачунаром и
путничким возилом за превоз корисника, геронтодомаћица и потребних средстава за извршење
услуга.
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Структура непосредних пружалаца услуга
Члан 10.
Руководилац или организатор службе помоћи у кући мора имати најмање средњу стручну
спрему.
Услуге непосредног пружаоца услуга-геронтодомаћице могу обављати лица која имају
средњу стручну спрему без обзира на усмерење или основно образовање.
Возач за превоз корисника и геронтодомаћица до корисника мора имати положен возачки
испит „Б“ категорије.
Број непосредних пружалаца услуга
Члан 11.
Број и структура непосредних пружалаца услуга-геронтодомаћица из оквира права на помоћ
у кући одређује се на основу број корисника услуга помоћи у кући, врсту и број услуга које
геронтодомаћица у оквиру индивидуалног програма пружа кориснику и удаљености и доступности
корисника и у служби помоћи у кући мoра бити запослена:
1. Једна геронтодомаћица која пружа месечно услуге за 3 корисника уколико се
кориснику обезбеђује пун индивидуални програм из делатности помоћи у кући, пет
пута у току недеље на удаљености од 4 км од седишта службе или на удаљености до 10
км од седишта на којој постоји редован јавни саобраћај;
2. Једна геронтодомаћица која пружа месечно услуге за 5 корисника уколико се
кориснику обезбеђују редукован индивидуални програм из делатности помоћи у кући,
пет пута у току недеље на удаљености од 4 км од седишта службе или на удаљености
до 10 км од седишта на којој постоји редован јавни саобраћај.
Један возач за превоз корисника и геронтодомаћица до корисника у служби помоћи у кући,
уколико на територији општине нема редовног јавног превоза.
Један руководилац или организатор службе помоћи у кући, уколико служба запошљава више
од 5 геронтодомаћица.
Поступак остваривања права на услуге из садржаја помоћи у кући
Надлежност
Члан 12.
Поступак за остваривање права на помоћ у кући води центар за социјални рад према месту
пребивалишта односно боравишта лица којем је такво право потребно у складу са Закона о општем
управном поступку и овом одлуком.
Право на подношење захтева
Члан 13.
Право на подношење захтева за признавање права на помоћ у кући има лице којем је помоћ
потребна, његов законски заступник уколико је лице под старатељством, као и сродник са којим исти
живи у заједничком домаћинству.
Поступак за признавање права на помоћ у кући може по службеној дужности покренути
центар за социјални рад и то на иницијативу других органа, организација установа и грађана или ако
је до сазнања да је неком лицу потребна таква врста помоћи дошао непосредно у вршењу својих
овлашћења.
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Поступак у центру за социјални рад
Члан 14.
У поступку по захтеву за остваривање права на помоћ у кући центар за социјални рад
прибавља доказе о месту пребивалишта, јавне исправе којима се доказује идентитет и календарски
узраст, доказе о редовним или ванредним приходима, документацију о општем здравственом статусу
и специфичним карактеристикама здравља подносиоца захтева и друге доказе за које се у поступку
оцени да су неопходни ради доношења одлуке о признавању права, као и процене стручњака центра
о општим и специфичне потребама подносиоца захтева.
Решење центра за социјални рад
Члан 15.
Центар за социјални рад о признавању права на помоћ у кући или о одбијању захтева доноси
решење.
Центар за социјални рад дужан је одмах по доношењу решење достави странци и служби
помоћи у кући, а служби помоћи у кући дужан је доставити и примерак процене стања и потреба
корисника са одређењем степена хитности и индивидуални план заштите.
О жалби на донето решење о признавању или одбијању захтева за признавање права на права
на помоћ у кући одлучује руководилац службе локалне самоуправе у чију надлежност спадају
послови социјалне заштите.
Поступак у служби за помоћ у кући
Члан 16.
Служба помоћи у кући, дужна је одмах по пријему решења у складу са назнаком степена
хитности и извршеном проценом центра за социјални рад организовати пружање помоћи у кући.
Служба помоћи у кући је дужна да прати начин и ток организовања пружања помоћи у кући и
врши евалуацију пружених услуга:
1. за лица из групе првог степена хитности једанпут месечно;
2. за лица из групе другог степена хитности једанпут у три месеца;
3. за лица из групе трећег степена хитности једанпут у шест месеци.
Праћење и евалуација пружених услуга помоћи у кући може се организовати и чешће за
појединог корисника уколико је таква потреба процењена и утврђена индивидуалним планом
заштите центра за социјални рад.
Служба помоћи у куће дужна је да писаним путем извештава центар за социјални рад о стању
корисника услуга помоћи у кући на начин и динамиком која је одређена у индивидуалном плану
заштите коју је сачинио центар за конкретног корисника.
Индивидуални програм услуга у оквиру права на помоћ у кући
Члан 17.
Служба која обезбеђује пружање услуга из оквира права на помоћ у кући дужна је одмах, а
најдуже у року од 5 дана, након што је кориснику признато да сачини Индивидуални програм
пружања услуга.
Индивидуални програм услуга служба помоћи у кући сачињава на основу процене стања и
потреба корисника коју је извршио центар за социјални рад, сопствене процене, уколико је у служби
запослен стручњак одређене стручне оспособљености и мишљења корисника.
Индивидуални програм услуга нарочито садржи: опште податке о кориснику ( име и
презиме, година рођења, брачно стање, породично стање, чланови домаћинства, степен образовања,
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раније обављани послови, адреса); услуге из делатности службе помоћи у кући које се пружају
кориснику (врста услуге, садржај услуге, трајање у току дана, учесталост току недеље, персонално
задужен извршилац услуге, односно услуга) и мишљење корисника о индивидуални програму.
Начин пружања услуга
Члан 18.
Услуге помоћи у кући по индивидуалном програму пружања услуга непосредно обезбеђује
геронтодомаћица у стану корисника и у обавези је да се стара о њиховим свакодневним потребама а
нарочито да:
1. врши набавку намирница и роба;
2. припрема, послужује оброке, напитке или доноси готове оброке у стан корисника из
јавних кухиња или кухиња посебних клубова за стара лица;
3. пружа помоћ кориснику у прибављању документације или је непосредно прибавља по
захтеву корисника;
4. одводи и прати корисника у здравствене институције;
5. подстиче корисника на комуникацију са социјалним окружењем, помаже му при
кретању;
6. извршава послове редовног одржавања хигијене стана;
7. извршава послове периодичног генералног спремања и чишћења стана;
8. помаже кориснику у обезбеђивању сервисних услуга поправке инсталационих уређаја,
кућних апарата итд;
9. води рачуна о редовном намирењу трошкова комуналних услуга;
10. пружа помоћ кориснику у одржавању личне хигијене;
11. обезбеђује кориснику одржавање хигијене одеће, обуће, постељине;
12. обезбеђује и друге услуге из делатности службе помоћи у кући.
Геронтодомаћица је у обавези да са сваким корисником изгради однос поверења и уважавања
Управљање поступком пружања услуга пружања услуга
Члан 19.
Поступком пружања услуга управља руководилац службе или један од непосредних
извршилаца услуга тако што:
1. организује рад службе и одређује распоред рада геронтодомаћица;
2. прати рад геронтодомаћица и извршење индивидуалних програма пружања услуга
корисницима;
3. води евиденцију о броју и структури корисника и пруженим услугама;
4. успоставља контакт са потенцијалним корисником и упознаје га са могућностима
коришћења услуга, садржајем услуга и начином коришћења;
5. одређује геронтодомаћицу која ће пружати услуге конкретном кориснику;
6. организује превоз корисника или геронтодомаћица и прави распоред рада возача;
7. сарађује са другим институцијама друштвено организованих система подршке старим
и лицима са инвалидитетом, хуманитарним и невладиним организацијама које у својој
делатности имају подршку тим лицима.
Престанак права за помоћ у кући
Члан 20.
Право на помоћ у кући може престати уколико се у поступку праћења и евалуације пружених
услуга утврди да су престали разлози због којих је право признато кориснику, по захтеву самог
корисника или у случају смрти корисника.
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У случају престанка права на помоћ у кући надлежан центар за социјални рад доноси решење,
које се доставља кориснику и служби помоћи у кући.
О жалби на донето решење о престанку права на помоћ у кући одлучује Општинско веће
Општине Житиште по предлогу Одељења за друштвене делатности Општинске управе Житиште.
Цена услуга помоћи у кући
Члан 21.
Цену услуга помоћи у кући и регресну скалу у складу са овом одлуком утврђује Општинско
веће Општине Житиште.
Цена услуге помоћи у кући одређује се на основу бруто зарада запослених, трошкова превоза,
заштитне одеће и обуће, трошкова обавезног осигурање запослених, материјалних и других
трошкова.
Учешће корисника цени услуга помоћи у кући
Цену услуге помоћи у кући не плаћају:

Члан 22.

1. корисници материјалног обезбеђења породице оствареног по прописима у области
социјалне заштите;
2. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по прописима у
области социјалне заштите;
3. корисници минималне пензије и права на туђу негу и помоћ остварених по прописима
из области пензијског и инвалидског осигурања;
4. корисници који имају приходе до нивоа просечне зараде у општини;
5. корисници без икаквих прихода.
Уколико корисници из става 1. тач. 3.,4. и 5. овог члана имају сроднике који су по закону
дужни и имају могућности да их издржавају, исти учествују у плаћању цене услуга помоћи у кући у
складу са својом утврђеном обавезом.
У плаћању цене услуге учествују корисници који имају приходе који су већи од укупне
просечне зараде у општини према регресној скали коју утврђује Председник општине.
Завршне одредбе
Члан 23.
Одлуку објавити у ,, Службеном листу,, Општине Житиште“ .Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I -55-9/2010
Дана: 07.12.2010.године
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
***
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На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007), члана 9.
став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана («Службени гласник РС»
бр.36/91,33/93,115/05 ), члана 15. и 42. Статута Општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“ 16/08), и чл.
8. Одлуке о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за обављање
делатности, Скупштина општине Житиште на редовној седници одржаној дана 07.12. 2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ „СЛУЖБЕ ЗА ПОМОЋ У КУЋИ“
У ОКВИРУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
ОСНИВА СЕ „Служба за помоћ у кући“ као посебна организациона јединица у оквиру Центра за
социјални рад Житиште (у даљем тексту Служба), која ће у оквиру своје делатности, а у складу са Одлуком о
проширеним правима грађана у области социјалне заштите Општине Житиште и Одлуке о обезбеђивању
права на помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за обављање делатности на територији Општине
Житиште, пружати грађанима Општине Житиште, услуге помоћи у кући.
Члан 2.
Радом Службе из члана 1. Ове Одлуке руководи руководилац службе.
За руководиоца Службе именује се Душан Бекић.
Члан 3.
Седиште «Службе за помоћ у кући» налазиће се у Житишту, ул. Иве Лоле Рибара бр. ул. Иве Лоле
Рибара број 5.
Члан 4.
ОБЕЗБЕЂУЈУ СЕ финансијска средства у буџету Општине Житиште, у износу од 800.000,00
динара, за финансирање остваривања прва на помоћ у кући грађана општине Житиште, за период од 01.
јануара до 31. децембра 2011.године, из којих средстава ће се обезбеђивати бруто зараде запослених,
материјални трошкови, односно материјални трошкови у обезбеђивању права, регресирање корисника у
плаћању услуга и опремање у установи социјалне заштите.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-550-1/2010
Дана: 7.12. 2010.г.
Житиште
Председник Скупштине Општине
Житиште
Јонел Филип с.р.

***
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На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту /Службени гласник Републике
Србије број 62/2008, 65/2008 и 41/2009) Скупштина Општине Житиште на седници одржаниој дана
07.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У КО
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
Члан 1.
Приступа се уређењу земљишта у КО Банатско Карађорђево путем спровођења поступка
комасације у КО Банатско Карађорђево.
Предмет поступка комасације Комасације су сва земљишта у комасационом подручју
(пољопривредна, шумска и грађевинска), као и уређаји на тим земљиштима.
Члан 2.
Уређење комасацијом територије КО Банатско Карађорђево вршиће се на основу Програма
комасације који ће донети Скупштина Општине Житиште уз прибављену сагласност Министарства
пољопривреде, водопривреде и шумарства.
Члан 3.
За израду програма комасације сходно члану 10. тачка 2. Закона о држвном премеру и
катастру (Служени гласник Републике Србије број 72/2009 и 18/2010 ) овлашћује се Републички
Геодетски завод .
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Житиште.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Житиште
Број – 020-53/2010
Дана 07. 12 2010.
Председник Скупштине Општине Житиште
Филип Јонел с.р.

***
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На основу члана 58. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
РС“ број: 18/2010) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“
број: 16/2008), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана 07.12.2010. године
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМУМА РАДА ПРОЦЕСА РАДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Минимум процеса рада у случају штрајка запослених у Предшколској установи „Десанка
Максимовић“ Житиште утврђује се сагласно члану 10. Закона о штрајку („Службени лист СФРЈ“
број 29/96, Службени гласник РС број: 101/2005), у оквирима утврђеним одредбама члана 78.
Статута Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТНЕ
Број: I-020-50/2010
Дана: 07.12.2010.
Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.

***
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На основу члана 22. став 1. Закона о финасирању локалне самоуправе (Службени гласник
Републике Србије број 62/06 члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута Општине Житиште (Службени
лист Општине Житиште број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.
децембра 2010. године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РАВНИ ТОПОЛОВАЦ ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. 2011. ДО 31. 12. 2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
УВОДИ СЕ самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Равни Тополовац
ради задовољења заједничких потреба грађана.
Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2011.године до
31.12.2015.године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана .
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе 30.000.000 динара.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:

















одржавање локалних путева и тротоара,
адаптација Дома културе,
реконструкција и одржавање водоводних постројења и водоводне мреже,
учешће у пројекту изградње фекалне канализације,
одржавање каналске мреже у насељеном месту,
изградња и одржавање објеката на каналима заливних система у к.о. Равни Тополовац,
озелењавање насељеног места и одржавање зеленила,
одржавање, поправка и проширење уличне расвете и електричне мреже,
набавка канцеларијског намештаја и ситног инвентара за потребе Месне заједнице,
стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,
помоћ у финансирању спортских клубова и одржавање спортских објеката,
помоћ у финансирању Црквене Општине Равни Тополовац,
помоћ у финансирању рада културно-уметничких и других организација и удружења грађана,
финансирање привредно-културне манифестације „Тополовачка пасуљијада“,
учешће у финансирање рада стручне службе Месне заједнице,
финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне делатности
Месне заједнице утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују програмом и
финансијским планом.
Члан 5.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви понолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Равни Тополовац.
Одлуку о референдуму на подручју Месне заједнице Равни Тополовац у складу са статутом
Општине Житиште доноси Скупштина Општине Житиште.
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Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног
места Равни Тополовац, и то: Запослени радници, предузетници, пољопривредници, и други
порески обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.
Обвезници самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији насељеног
места Равни Тополовац, а која путем писане изјаве изразе жељу да плаћају
самодопринос.(пензионери , лица привремено запослена у иностранству, бивши становници Равног
Тополовца и друга лица која имају некретнине у Равном Тополовцу или исте користе по неком
законском основу).
Члан 7.
Основица за обрачун самодоприноса у новцу је зарада, приходи на које се плаћа порез по
закону код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност средствима у својини
грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.
Члан 8.
На основицу из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
- 4 % на нето зараде радника,
- 4 % за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана према
стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,
- 4 % на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања на основу
Закона.
- по основу власништва на земљу у вредности 25 кг пшенице по једном катастарском јутру
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак ,узимајући у обрзир просечну берзанску цену
пшенице закључно са 30. 11. претходне године,
Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности,
плаћати самодопринос по стопи од 2 % .
Члан 9.
Овлашћује се Савет Месне заједнице Равни Тополовац да најкасније до 31.12. текуће године
донесе Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 8. став 4. ове Одлуке за наредну
годину, узимајући у обзир просечну берзанску цену пшенице закључно са 30.11. текуће године.
Одлука се доставља Одељењу за финасије буџет и трезор сектор за локалну пореску администрацију
ради спровођења, и објављивања у Службеном листу Општине Житиште.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у складу са законом. Средства самодоприноса су
приход Општине Житиште и уплаћују се на рачун буџета. Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Одељење за послове финансија буџета и трезора Општинске управе Житиште.
Евиденција о средствима самодоприноса води се у складу са законом.
Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени
Законом.
Члан 11.
зараде.

Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате сваке

Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који самостално
обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и самодопринос који се утврђује
на основу имовине и имовинских права, утврђује и наплаћује Општинска управа Житиште –
Одељење за финансије и трезор – сектор за локалну пореску администрацију.
Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личном уплатом.
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Члан 12.
Уколико се планирана средства из члана 3. ове Одлуке остваре пре истека времена на које је
самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања, и о томе Савет Месне
заједнице обавештава уплатиоце, а евентуално више уплаћени износ ће се регулисати споразумом о
враћању средстава уплатиоцима који ће сачинити Савет Месне заједнице и уплатиоци, а у складу са
овом одлуком.
Члан 13.
Савет Месне заједнице Равни Тополовац одговоран je за утрошак средстава самодоприноса, а
својим одлукама и финансијским плановима ће утврђивати и одређивати приоритет радова који ће се
реализовати из средстава самодоприноса.
Члан 14.
Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем
изабраних органа МЗ Равни Тополовац и на зборовима грађана МЗ Равни Тополовац.
Члан 15.
Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се
усвојеном даном одржавања референдума уколико су се грађани изјаснили за потврђивање одлуке.
Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине Општине
Житиште иста ће се објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Члан 16.
Овај Предлог одлуке објавиће се у Службеном листу Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: 020-54/2010 - 1
ДАНА: 07. 12. 2010. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

***
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На основу члана 20 став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени
гласник РС број 62/06), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (Службени
гласник РС број 48/94 и 11/98) члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута Општине Житиште
(Службени лист Општине Житиште број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници
одржаној дана 07. 12. 2010. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАВНИ
ТОПОЛОВАЦ
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Равни Тополовац са седнице одржане дана 15.
новембра 2010.г. и закључка Општинског већа Општине Житиште о прихватаању иницијативе и
упућивању Предлога Одлука Скупштини Општине Житиште, расписује се Референдум на
територији Месне заједнице РАВНИ ТОПОЛОВАЦ на коме ће се грађани Месне заједнице
Равни Тополовац изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице Равни Тополовац односно Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице Равни Тополовац за период од 01.01.2011. до 31. 12. 2015.године.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:
,, Да ли сте за доншење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице
Равни Тополовац за период од 01. 01. 2011. до 31. 12. 2015. године.“?.
На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ,, за,, или ,,против,,.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територи Месне заједнице Равни Тополовац.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Рaвни Тополовац за
период од 01. 01. 2011. – 31. 12. 2015. године одржаће се 23. 24. 25. и 26. децембра 2010. године .
Гласачко место ће бити отворено наведених дана од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму и
народној иницијативи и Статута Општине Житиште.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. Ову одлуку објавити у
Службеном листу Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ : 020-54/2010-2
ДАНА : 07. 12. 2010. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине
Житиште
Јонел Филип с.р.
***
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На основу члана 22. став 1. Закона о финасирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“ број 62/06 ) члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута Општине Житиште
(„Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници
одржаној дана 7. децембра 2010. године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ХЕТИН ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01. 2011. ДО 31. 12. 2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
УВОДИ СЕ самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Хетин ради
задовољења заједничких потреба грађана.
Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2011.године до
31.12.2015.године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана .
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе 4.546.000,00 динара.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:




















Завршетак и опремање Дома културе
За изградњу и поправку путева и тротоара
За бушење и поправку јсвних бунара
За бушење централног бунара
За поправку и одржавање јавне уличне расвете
Одржавање парка и сеоског гробља
За изградњу капеле
Финансирање културе и физичке културе
За финансирање противпожарне заштите
Куповину новогодишњих пакетића деци из места
Обележавање Дана Месне заједнице
Озелењавање насељеног места
Набавку основних средстава и ситног инвентара за потребе МЗ
Помоћ у финансирању рада разних организација и удружења грађана
Почетак изградње православне цркве
Адаптација католичке цркве
Адаптација спортских свлачионица
Решавање грејања у школи
Финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне делатности
Месне заједнице утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују програмом и
финансијским планом
Члан 5.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви понолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Хетин.
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Одлуку о референдуму на подручју Месне заједнице Хетин у складу са статутом Општине
Житиште доноси Скупштина Општине Житиште.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног
места Хетин, и то: Запослени радници, предузетници, пољопривредници, и други порески
обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.
Обвезници самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији насељеног
места Хетин, а која путем писане изјаве изразе жељу да плаћају самодопринос.(пензионери , лица
привремено запослена у иностранству, бивши становници Хетина и друга лица која имају
некретнине у Хетину или исте користе по неком законском основу).
Члан 7.
Основица за обрачун самодоприноса у новцу је зарада, приходи на које се плаћа порез по
закону код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност средствима у својини
грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.
Члан 8.
На основицу из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
- 3 % на нето зараде радника,
- 3 % за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана према
стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,
- 3 % на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања на основу
Закона.
- по основу власништва на земљу у вредности 30 кг пшенице по једном катастарском јутру
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак ,узимајући у обрзир просечну берзанску цену
пшенице закључно са 30.11. претходне године,
Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности,
плаћати самодопринос по стопи од 2 % .
Члан 9.
Овлашћује се Савет Месне заједнице Хетин да најкасније до 31.12. текуће године донесе
Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 8. став 4. ове Одлуке за наредну годину,
узимајући у обзир просечну берзанску цену пшенице закључно са 30.11. текуће године. Одлука се
доставља Одељењу за финасије буџет и трезор сектор за локалну пореску администрацију ради
спровођења, и објављивања у Службеном листу Општине Житиште.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у складу са законом. Средства самодоприноса су
приход Општине Житиште и уплаћују се на рачун буџета. Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Одељење за послове финансија буџета и трезора Општинске управе Житиште.
Евиденција о средствима самодоприноса води се у складу са законом.
Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени
Законом.
Члан 11.
зараде.

Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате сваке

Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који самостално
обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и самодопринос који се утврђује
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на основу имовине и имовинских права, утврђује и наплаћује Општинска управа Житиште –
Одељење за финансије и трезор – сектор за локалну пореску администрацију.
Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личном уплатом.
Члан 12.
Уколико се планирана средства из члана 3. ове Одлуке остваре пре истека времена на које је
самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања, и о томе Савет Месне
заједнице обавештава уплатиоце, а евентуално више уплаћени износ ће се регулисати споразумом о
враћању средстава уплатиоцима који ће сачинити Савет Месне заједнице и уплатиоци, а у складу са
овом одлуком.
Члан 13.
Савет Месне заједнице Хетин одговоран je за утрошак средстава самодоприноса, а својим
одлукама и финансијским плановима ће утврђивати и одређивати приоритет радова који ће се
реализовати из средстава самодоприноса.
Члан 14.
Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем
изабраних органа МЗ Хетин, као и на зборовима грађана МЗ Хетин.
Члан 15.
Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се
усвојеном даном одржавања референдума уколико су се грађани изјаснили за потврђивање одлуке.
Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине Општине
Житиште иста ће се објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Члан 16 .
Овај Предлог одлуке објавиће се у Службеном листу Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ : I-020-55/10
ДАНА : 07. 12. 2010. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
***
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На основу члана 20 став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС
број 62/06), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (Службени гласник РС
број 48/94 и 11/98) члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута Општине Житиште (Службени лист
Општине Житиште број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07. 12.
2010. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ХЕТИН
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Хетин са седнице одржане дана 17. 11. 2010.
2010.г. и закључка Општинског већа Општине Житиште о прихватаању иницијативе и упућивању
Предлога Одлука Скупштини Општине Житиште, расписује се Референдум на територији Месне
заједнице ХЕТИН на коме ће се грађани Месне заједнице Хетин изјашњавати о иницијативи за
увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Хетин односно Предлога одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице Хетин за период од 01.01.2011. до 31. 12.
2015.године.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:
,, Да ли сте за доншење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице
Хетин за период од 01. 01. 2011. до 31. 12. 2015. године.“?.
На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ,, за,, или ,,против,,.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територи Месне заједнице Хетин.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Хетин од 01. 01. 2011.
– 31. 12. 2015. године одржаће 26. 27. и 28. децембра 2010. године . Гласачко место ће бити
отворено наведених дана од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму и
народној иницијативи и Статута Општине Житиште.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. Ову одлуку објавити у
Службеном листу Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ : I-020-55/10-1
ДАНА : 07. 12. 2010. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
***
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На основу члана 22. става 1. Закона о финансирању локалне саоуправе ('' Службени гласник
Републике Србије'' број 62/09 и члана 27 Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'', бр. 16/2008) Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној данa 07.12.2010.
године утврдила је,
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКИ ДВОР
Члан 1.
Установљава се самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Банатски
Двор ради задовољавања заједничких потреба грађана.
Самодопринос се уводи за период од 5 ( пет ) година, почев од 01.01.2011.године до
31.12.2015.године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима којима
је урађен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе 13.005.000,00 динара.
Члан 4.
Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се у следеће намене:
● За изградњу и одржавање тротоара и одржавање тврдих путева и путева у атару,
● За адаптацију и изградњу капела,
● Учешће у пројекту изградње фекалне канализације,
● Одржавање уличне каналске мреже у насељеном месту,
● Одржавање уличне расвете,поправку, проширење исте,
● Озелењавање насељеног места и одржавање зеленила, јавних површина,парка и гробља,
● Набавка канцеларијског материјала, намештаја и ситног инвентара за потребе МЗ,
● Стварања услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,
● Помоћ у финансирању спортских клубова и одржавање спортских објеката,
● За адаптацију и опремање Дома културе,
● Финансирање рада стручне службе Месне заједнице,
● Помоћ у финансирању рада културно-уметничких и других организација и удружења грађана,
● Финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне делатности
Месне заједнице утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују програмом и финансијским
планом.
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији МЗ Бан.Двор.
Одлуку о референдуму на подручју МЗ Бан.Двор у складу са статутом Општине Житиште доноси
Скупштина Општине Житиште.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног
места Банатски Двор, и то: Запослени радници, предузетници, пољопривредници, и други порески
обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.
Обвезници самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији насељеног
места Банатски Двор, а која путем писане изјаве изразе жељу да плаћају самодопринос ( Пензионери,
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лица привремено запослена у иностранству, бивши становници Банатског Двора и друга лица која
имају некретнине у Банатском Двору или исте користе по неком законском основу).
Члан 7.
Основица за обрачун самодоприноса у новцу је зарада, приход на које се плаћа порез по
закону код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност средствима у својин
грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.
Члан 8.
-

На основицу из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
3% на нето зараде радника,
4% за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана
према стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,
4% на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања на
основу Закона.
По основу власништва на земљу у вредности 20 кг. Пшенице по једном катастарском јутру
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак, узимајући у обзир просечну берзанску цену
пшенице закључно са 30.11. претходне године.
Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности,
плаћати месни самодопринос по стопи од 1%.
Члан 9.

Овлашћује се Савет Месне заједнице Банатски Двор да најкасније до 31.12.текуће године
донесе Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 7. става 4. ове Одлуке за наредну
годину, узимајући у обзир просечну берзанску цену пшенице закључено са 30.11.текуће
године.Одлука се доставља Одељењу за финансије буџет и трезор сектор за локалну пореску
администрацију ради спровођења, и објављује у Службеном листу Општине Житиште.
Члан 10.
Законом.

Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени
Члан 11.

Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате
сваке зараде.
Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који
самостално обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и самодопринос који
се утврђује на основу имовине и имовинских права, утврђује и наплаћује Општинска управа
Житиште-Одељење за финансије и трезор-сектор за локалну пореску администрацију.
Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личном уплатом.
Члан 12.
Обустављање самодоприноса исплатиоци су дужни уплатити у корист буџета Општине
Житиште.
Члан 13.
У колико се планирана средства из члана 3. ове Одлуке остваре пре истека времена на које
је самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања.
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Члан 14.
Савет Месне заједнице Банатски Двор одговоран је за прикупљање и утрошак средстава
самодоприноса, а својим Одлукама и финансијским планом ће утврђивати и одређивати приоритете
радова који ће се реализовати из средстава самодоприноса.
Члан 15.
Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем
изборних органа МЗ Банатски Двор, као и на зборовима грађана МЗ Банатски Двор.
Члан 16.
Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се
усвојеном даном одржавања референдума уколико су се грађани изјаснили за потврђивање Одлуке.
Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине општине
Житиште иста ће се објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ: I- 020-57/2010-2
Дана: 07.12.2010. године
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

***
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На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'' број 62/06), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник
РС'' број 48/94 и 11/98) члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута Општине Житиште (''Службени лист
Општине Житиште'' број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07. 12.
2010.године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАНАТСКИ ДВОР
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Банатски Двор са седнице одржане дана
22.Новембра 2010.године и закључка Општинског већа Општине Житиште о прихватању
иницијативе и од стране Председника Општине достављеног Предлога Одлуке Скупштини
Општине Житиште, расписује се Референдум на територији Месне заједнице Банатски Двор на коме
ће грађани Месне заједнице Банатски Двор изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице Банатски Двор односно о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Банатски Двор за период од 01.01.2011. до 31.12.2015.године.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:
'' Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице
Банатски Двор за период од 01.01.2011. до 31.12.2015.године.''?
На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ''за'', или ''против''.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Банатски Двор.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Банатски Двор за период
од 01.01.2011-31.12.2015.године одржаће се дана 27. 28. и 29 . децембра 2010. године. Гласачко
место ће бити отворено наведених дана од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму и
народној иницијативи и Статута Општине Житиште.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.Ову одлуку објавити у Службеном
листу Општине Житиште.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I- 020-57/2010-2
Дана: 07. 12. 2010.
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Филип Јонел с.р
***

Број 26. 07.12.2010. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

28

На основу члана 22. Става 1. Закона о финансирању локалне саоуправе (''Службени гласник
Републике Србије'' број 62/09 и члана 27. Статута Општине Житиште (''Службени лист Општине
Житиште'', бр. 16/2008) Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној данa 07.12.2010.
године утврдила је,
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРАК
Члан 1.
Установљава се самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Торак ради
задовољавања заједничких потреба грађана.
Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2011.године до
31.12.2015.године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима којима
је урађен поступак непосредног изјашњавања грађана.
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе 34.655.000,00 динара.
Члан 4.













Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се у следеће намене:
За одржавање и адаптације Дома културе
За оправку и одржавање уличних стаза, тротоара и тврдих путева и путева у атару
Одржавање уличне расвете и трошкова осветљења
За одржавање стаза у месним гробљима, зеленила и паркова
За изградњу пројектно техничке документације инфраструктуре
Помоћ у финансирању спортских клубова, спортских и друштвених организација, културне
организације као и одражавања објеката који су дати на коришћење Месној заједници
За наставак изградње капеле
Стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма
Финансирање рада стручне службе Месне заједнице
Набавка канцеларијског материјала и ситног инвентара
Трошкове грејања објеката Месне заједнице
Финансирање разних издатака Месне заједнице које се односе на вршење основне делатности
Месне заједнице утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују Програмом и
Финансијским планом.
Члан 5.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији МЗ Торак.
Одлуку о референдуму на подручју МЗ Торак у складу са статутом Општине Житиште доноси
Скупштина Општине Житиште.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног
места Торак, и то: Запослени радници, предузетници, пољопривредници, и други порески обвезници,
у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.
Обвезници самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији насељеног
места Торак, а која путем писане изјаве изразе жељу да плаћају самодопринос ( Пензионери, лица
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привремено запослена у иностранству, бивши становници Торка и друга лица која имају некретнине
у Торку или исте користе по неком законском основу).
Члан 7.
Основица за обрачун самодоприноса у новцу је зарада, приход на које се плаћа порез по
закону код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност средствима у својин
грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.
Члан 8.
-

На основицу из члана 6. Ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
4% на нето зараде радника,
4% за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана
према стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,
4% на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања на
основу Закона.
По основу власништва на земљу у вредности 30 кг. Пшенице по једном катастарском јутру
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак, узимајући у обзир просечну берзанску цену
пшенице закључно са 30.11. претходне године.
Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности,
плаћати месни самодопринос по стопи од 2%.
Члан 9.

Овлашћује се Савет Месне заједнице Торак да најкасније до 31.12.текуће године донесе
Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 7. Става 4. Ове Одлуке за наредну годину,
узимајући у обзир просечну берзанску цену пшенице закључено са 30.11.текуће године. Одлука се
доставља Одељењу за финансије буџет и трезор сектор за локалну пореску администрацију ради
спровођења, и објављује у Службеном листу Општине Житиште.
Члан 10.
Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени
Законом.
Члан 11.
зараде.

Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате сваке

Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који самостално
обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и самодопринос који се утврђује
на основу имовине и имовинских права, утврђује и наплаћује Општинска управа Житиште-Одељење
за финансије и трезор-сектор за локалну пореску администрацију.
Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личном уплатом.
Члан 12.
Обустављање самодоприноса исплатиоци су дужни уплатити у корист буџета Општине
Житиште.
Члан 13.
У колико се планирана средства из члана 3. Ове Одлуке остваре пре истека времена на које је
самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања.
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Члан 14.
Савет Месне заједнице Торак одговоран је за прикупљање и утрошак средстава самодоприноса,
а својим Одлукама и финансијским планом ће утврђивати и одређивати приоритете радова који ће
се реализовати из средстава самодоприноса.
Члан 15.
Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем
изборних органа МЗ Торак, као и на зборовима грађана МЗ Торак .
Члан 16.
Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се усвојеном
даном одржавања референдума уколико су се грађани изјаснили за потврђивање Одлуке.
Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине Општине Житиште
иста ће се објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-56/2010
Дана: 07.12.2010.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

***
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На основу члана 20. Став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'' број 62/06), члана 10. Став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник
РС'' број 48/94 и 11/98) члана 25.-28. и члана 42. Тачка 7. Статута Општине Житиште (''Службени
лист Општине Житиште'' број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
07. 12. 2010.године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Т О Р А К
Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Торак са седнице одржане дана 5. 11. 2010.године
и закључка Општинског већа Општине Житиште о прихватању иницијативе и од стране
Председника Општине достављеног Предлога Одлуке Скупштини Општине Житиште, расписује се
Референдум на територији Месне заједнице ТОРАК коме ће грађани Месне заједнице Торак
изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Торак
односно о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Торак за
период од 01.01.2011. до 31.12.2015.године.
Члан 2.
На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:
'' Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Торак
за период од 01.01.2011. до 31.12.2015.године.''?
На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ''за'', или ''против''.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Торак.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Торак за период од
01.01.2011-31.12.2015.године одржаће се дана 27. 28. и 29 . децембра 2010. Године. Гласачко место
ће бити отворено наведених дана од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму и
народној иницијативи и Статута Општине Житиште.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.Ову одлуку објавити у Службеном
листу Општине Житиште.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број:I- 020-57/2010-2
Дана: 07. 12. 2010.

Председник Скупштине Општине Житиште
Филип Јонел с.р.

***
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и
члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48. 94 и
11/98), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.12.2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У МЗ РАВНИ ТОПОЛОВАЦ
Члан 1.
За спровођење референдума који ће се спровести од. 23 .до 26..децембра 2010.године, ради
непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Равни
Тополовац, за период од 01.01.2011.године до 31.12.2015.године, образује се Комисија у следећем
саставу:
Председник Најерица Олгица из Равног Тополовца,
заменик председника Милићевић Ана из Равног Тополовца,
члан Вулић Јелисавка из Равног Тополовца,
заменик члана Жужа Слободанка из Равног Тополовца,
члан Колак Светлана из Равног Тополовца,
заменик члана Ђукић Тања из Равног Тополовца.
Члан 2.
Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
1.) стара се о законитости спровођења референдума,
2.) стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
3.) прописује обрасце за спровођење референдума,
4.) утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
5.) обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и
Одлуком СО о расписивању референдума.
Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и
утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: 07.12.2010. године
Дана: I-014-3/2010
Житиште

Председник СО Житиште
Филип Јонел с.р.
******
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007) и
члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и
11/98), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.12.2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ
САМОДОПРИНОСА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ХЕТИН
Члан 1.
За спровођење референдума који ће се спровести дана 26. 27. И 28. Децембра 2010. Године у
времену од 0700 – 2000 часова ради непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Хетин за период од 01.01.2011. године до 31.12.2015. године, образује се
комисија у следећем саставу:







Председник
Заменик председника
Члан
Заменик Члана
Члан
Заменик Члана

Грујић Михајло
Сарка Золтан
Вукашиновић Станко
Катона Тибор
Мержа Ласло
Вукас Жељко
Члан 2.

Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
1.
2.
3.
4.
5.

стара се о законитом спровођењу референдума
стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума
прописује обрасце за спровођење референдума
утврђује и проглашава укупне резултате референдума
обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и Одлуком
Скупштине Општине о расписивању референдума.

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и
утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутством Комисије.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Жититше
Скупштина Општине
Број: I-014-2/2010
Дана: 07.12.2010.

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и
члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'' број 48/94 и 11/98),
Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана 07.12. 2010. доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ
САМОДОПРИНОСА У МЗ БАНАТСКИ ДВОР
Члан 1.
За спровођење референдума који ће се спровести дана , 27. 28. и 29. децембра 2010.године, ради
непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице
Банатски Двор за период од 01.01.2011.године до 31.12.2015.год, образује се комисија у следећем
саставу:
-

Јанковић Лазар - председник
Руњевац Лазар - заменик председника
Сивчевић Ђуро - члан
Кесић Војислав - заменик члана
Сворцан Митар - члан
Милаковић Милорад - заменик члана
Члан 2.

1.
2.
3.
4.
5.

Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
Стара се о законитом спровођењу референдума
Стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума
Прописује обрасце за спровођење референдума
Утврђује и проглашава укупне резултате референдума
Обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и Одлуком
Скупштине Општине о расписивању референдума.
Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и
утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упуствима Комисије.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања , а објавиће се у ''Службеном
листу Опшштине Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I- 014-4/2010
Дана: 07. 12. 2010
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и
члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48. 94 и
11/98), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07. 12. 2010. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У МЗ TORAK
Члан 1 .
За спровођење референдума који ће се спровести од. 27 .до 29.децембра 2010.године, ради
непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице
TORAK, за период од 01.01.2011.године до 31.12.2015.године, образује се Комисија у следећем
саставу:
1. Председник Спариосу Јонел из Торка,
2. заменик председника Балош Фируц из Торка
3. члан Раша Тодорел из Торка
4. заменик члана Петровић Јосиф из Торка
5. члан Костић Дијана из Торка
6. заменик члана Околишан Габријела из Торка
Члан 2.
Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
1.) стара се о законитости спровођења референдума,
2.) стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
3.) прописује обрасце за спровођење референдума,
4.) утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
5.) обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и
Одлуком СО о расписивању референдума.
Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и
утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Житиште“.
Република Србија
Aутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I- 014-5/2010
Дана: 07. 12. 2010.g.
Житиште

Председник СО Житиште
Филип Јонел с.р.
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На основу члана 32. Тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ број:
129/2007) и члана 42. Став 1. Тачка 9. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број: 16/2008), Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана
07.12.2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
I
Разрешава се функције члана Управног одбора Дома здравља Житиште Беловић Љубица из
Равног Тополовца, представник испред локалне самоуправе, услед подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-022-31/2010
Дана: 07.12.2010. године

***

Председник Скупштине Општине
Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
129/2007) члана 42. став 1. тачка 9. Статута Општине Житиште (''Службени лист Општине Житиште''
број: 16/2008), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ
I
За члана Управног одбора Дома здравља Житиште именује се Андријин Милан из Српског
Итебеја, представник испред локалне самоуправе.
II
Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''. Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања .
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I- 022-31/2010-2
Дана:07.12.2010.
Житиште

Председник Скупштине
Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ број 129/2007),
члана 7. и 8. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008),
Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.12.2010. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И УЧЕНИЦИМА
I
Именује се Комисија за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и
ученицима у саставу:
 Зорица Шево – представник просвете
 Др Зоранка Влатковић – представник здравства
 Душан Бекић – представник социјалне политике
 Мр Светлана Маја Бабић – координатор Комисије
II
Ово Решење објављује се у „Службеном листу Општине Житиште“ и ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-02-75/2010
Дана: 07.12.2010. године
Житиште

Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.

***
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
и чл.61. Статута Општине Житиште («Службени лист Општине Житиште бр.16/2008) Општинско веће
Општине Житиште, на седници одржаној дана 03.12.2010. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник изменама и доpунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Општинске управе Општине Житиште бр. III-01-110-1/2010
донетог дана 02.12.2010.године. године од стране Начелника Општинске управе.
II

Ово
Житиште».

Решење

ступа

на

снагу

даном

овјављивања у

«Службеном листу Општине

Република Србије
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-02-81/2010
Дана: 03.12.2010. године
Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Драган Миленковић с.р.
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