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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXX         Житиште         28.4.2016.             Број 17. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
 
     На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) и члана  20 и 21. 
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   28.4.2016. године  доноси: 

 
Р е ш е њ е 

 
 I  Утврђује се право на коришћење средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне 

кампање  за избор одборника у Скупштини Општине Житиште за изборе од дана   24. априла  2016. г. 
у износу од 154.392,00 динара , а по основу освојених мандата  подносиоцима проглашених изборних  
листа који су освојиле мандате у Скупштини општине Житиште. Средства се одобравају 
подносиоцима изборних листа  којима  се додељују новчана средства у    износима како следи : 

 
        Редни број        Редни број и назив  изборне листе                Број мандата       Износ средстава  за  

                                      и подносилац изборне  листе                                                               изборну листу  
__________________________________________________________________________________________ 
             1                                 2                                                                            3                                           4                 
____________________________________________________________________________________________ 

1. 1.   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ                  11                 54.784,18 динара 
                  Коалиција :   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,   

                               
2.  2.   Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак                2                    9.960.76 динара  

                    политичка странка    Лига социјалдемократа Војводине, 
 

3.  3.  „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), 
        Демократска странка Србије (ДСС), Српска народна партија (СНП)“           

           Коалиција „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС),   
           Демократска странка Србије (ДСС), Српска народна    партија  (СНП)“     6    29.882.50 динара 

                                                                                                                                            
  
 4.     5. Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István  -  

                          Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор                         2                    9.960.76 динара 
               политичка странка     Vajdasági Magyar Szövetség   
                                Савез Војвођанских  Мађара 

5.   8. НАША СЕЛА НАША ОДГОВОРНОСТ – 
                   ВОЈИСЛАВ МРКШИЋ   
   група грађана  НАША СЕЛА НАША ОДГОВОРНОСТ  
     –      ВОЈИСЛАВ МРКШИЋ                                                                2                     9.960.76 динара 

 
6.  9.  „ИГОР САЛАК – ВРЕМЕ ЈЕ ЗА БОЉЕ“ 
                 (Демократска странка и СДС)                                                   8                 39.843.04 динара  
Коалиција „ИГОР САЛАК – ВРЕМЕ ЈЕ ЗА БОЉЕ 
                    (Демократска странка и СДС) 
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 ( Демократска странка   31.874, 43 -   СДС – 7.968,61 динара , а у складу са чланом 9. Уговора  о 
заједничком учешћу на изборима  )  
               
II  За спровођење решења задружује се Одељење за  финансије , буџет и трезор  Општинске 

управе Житиште . 
                   III Решење објавити  се у „Службеном листу Општине Житиште “. 

 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

                   Законом о финансирању политичких активности, („Сл. гласник Републике Србије“, број 
43/2011, 123 /2014“)  чланом  20. предвиђено је да се средстава из јавних избора за покриће трошкова 
изборне кампање обезбеђују се у години у којој се одржавају редовни збори у износу од 0,07% 
пореских прихода буџета Републике Србије, пореских прихода буџета аутономне покрајине,  
односно пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе  за годину за коју се буџет доноси.  
Чланом 21. став други цитираног Закона предвиђено је да се средства распоређују  на начин да се  80 
%  наведених средства додељује   подносиоцима изборних листи које  су освојиле мандате сразмерно 
броју освојених мандата  без обзира да ли су користили средства за покриће трошкове изборне 
кампање из јавних прихода по основу члана 21. став 1. На основу утврђених резултата избора 
(Извештај Изборне комисије  број : I-013-4/2016-88 oд 27.4. 2016 објављен у „Службеном листу 
Општине Житиште“ број 16/2016)  сразмерно освојеним мандатима на спроведеним изборима дана 
24. 4. 2016. године Општина Житиште  је распоредила расположива средства у износу од 154.392,00 
динара.   

                    На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву решења.  

Правна поука : Против овог решења дозвољена је жалба  Управном суду у року од 24 часа од часа 
пријема решења. 

Решење доставити : 
-  Одељењу за финансије буџет и трезор Општинске управе Житиште ,  
   Подносиоцима изборних листа  и то:  
-  Коалиција :   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ,   
- Политичка странка    Лига социјалдемократа Војводине, 
-  Коалиција „ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС),   Демократска странка 
Србије (ДСС), Српска народна    партија  (СНП)“  
- Политичка странка  Vajdasági Magyar Szövetség  Савез Војвођанских  Мађара,  
- Група грађана  НАША СЕЛА НАША ОДГОВОРНОСТ –      ВОЈИСЛАВ МРКШИЋ 
-  Коалиција „ИГОР САЛАК – ВРЕМЕ ЈЕ ЗА БОЉЕ“ (Демократска странка и СДС) 
-  Изборној комисији Општине Житиште    
                                                        
Република Србија 
АП Војводина  
Општина Житиште 
Председник општине 
Број : II-401- 56/2016 
Дана : 28.4.2016. 
Житиште 

                                                                   Председник општине Житиште 

      Митар Вучуревић  с.р.  
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С А Д Р Ж А Ј  
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 
 

1. Решење о праву коришћења средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање  
за избор одборника у Скупштини Општине Житиште за изборе од дана   24. априла  2016. 
године ................................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.                                       


