
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXIX         Житиште            28.1.2015.           Број  7. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) и члана  16. 
и 17. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике Србије“ број 
43/2011 и 123/2014) и члана 60. Статута oпштине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ 
број 16/2008 и 20/2013) Председник oпштине Житиште дана 28.1.2015. доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о финансирању политичких странака у 2015. 

 
I 

 Политичким странкама које имају одборнике у Скупштини општине Житиште, за  
финансирање редовног рада, додељују се средства у укупном износу од 287.000,00 динара за 2015. 
годину  
 Средства из претходног става распоређена  су Одлукoм о буџету општине Житиште  за 2015. 
годину  - (,,Службени лист општине Житиште“, број 36/2014), Програм 0602 – Локална самоуправа, 
Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градскихз општина, 
позиција 12 економска класификација 481, функционална класификација 110. 
 

II 
          Средства из тачке  I овог решења одређују се на нивоу од 0,105% прихода  буџета  општине 
Житиште за 2015. годину  и расподељују се политичким странкама које су освојиле мандате у 
Скупштини oпштине Житиште,  сразмерно броју гласова обрачунатих на начин прописан у ставу 2. 
овог члана.   
          Број политичких странака 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. 

III 
 

            У складу са распоредом  средстава из тачке I и II овог решења, политичким  странкама чији су 
кандидати изабрани за одборнике Скупштине општине припадају средства у следећим износима: 
политичка странка                                                       број гласова         износ средстава 
Демократска станка – Борис Тадић    2438  70.678,00 динара 
Уједињени региони Србије – Александар  Менг    589  22.025,00 динара 
Лига социјалдемократа Војводине Ненад Чанак    953  31.602,00 динара 
Странка војвођанских Мађара – Иштван Пастор    793   27.392,00 динара 
Ивица Дачић – СПС –ПУПС – ЈС (65%-10%-25%) 2191  64.178,00 динара 
( СПС   41.715,00динара, 
 ПУПС    6.418,00 динара, 
 ЈС   16.045,00 динара)                                                                        
Демократска странка Србије – Војислав Коштуница   788  27.260,00 динара 
Покренимо Житиште- Т. Николић- СНС-Нова Србија 1419  43.865,00 динара 
 
                                                  Укупно за 31 одборника, износ од  287.000,00 динара  
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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 користи се 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 “ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Председник oпштине Житиште              
Број: II - 401- 8/2015              
Дана: 28.01.2015. год.                                                         Председник oпштине Житиште 
Ж и т и ш т е 
                                                                                                         Митар Вучуревић с.р. 
  

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

 
1. Решење о финансирању политичких странака у 2015. години. ........................................................ ...1. 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном 
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) 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.                                       
 
 

 


