СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXI

Житиште

16.05.2017.

Број 12.

Излази по потреби
страна 1.
На основу члана 73. и 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07, 83/2014 и 101/2016) , члана 58. став 1. тачка 5. Статута Општине
Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008 , 20/2013) и члана 19. Одлуке о Месним
заједницама („Службени лист општине Житиште“ број 5/2003, 4/2005 и 12/2010) и одредби Статута
Месних заједница, Председник Општине Житиште дана 16. маја 2017. доноси следећу
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Расписујем изборе за чланове органа Месних заједница на територији Општине Житиште и
то: Месних заједница Житиште, Равни Тополовац, Торак, Банатско Вишњићево, Нови Итебеј,
Српски Итебеј, Међа, Хетин, Банатски Двор, Честерег и Банатско Карађорђево и Торда за 18. јуни
2017. године.
Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 18. маја 2017. године.
Изборе за чланове органа месних заједница спровешће органи за спровођење избора на основу
одредаба Статута Месних заједница.
Савети месних заједница су дужни по ступању на снагу ове Одлуке ажурирају састав органа
за спровођење избора те донесу акта о формирању Комисија за спровођење избора за органе у
месним заједницама, најкасније до дана почетка рока изборних радњи. Комисије за спровођење
избора су у обавези да донесу решења о образовању бирачких одбора у складу са Статутима месних
заједница и овом Одлуком . Уколико органи месних заједница благовремено у остављеном року не
изврше именовање органа за спровођење избора, Председник Општине ће у складу са
овлашћењима предузети потребне мере за стварање услова за спровођење ове Одлуке.
Финансијска средства за спровођење избора за органе месних заједница обезбеђена су у
буџету Општине Житиште и обухватају средства за накнаде за рад комисија за спровођење избора,
накнаде за рад бирачких одбора, као и средства за покриће набавке канцеларијског материјала и
других административно техничких трошкова.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Председник Општине
Број: II-013-8/2017
Дана: 16. маја 2017 . године
Житиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС
број 97/2008 и 53/2010) , члана 17. – 18. „Смерница за израду и спровођење плана итегритета“
(„Службени гласник РС“, број 95/2016) и члана 58. тачка 10. Статута општине Житиште („Службени
лист општине Житиште“ број 16/2008), Председник општине Житиште дана 11.05.2017. године
доноси
ОДЛУКУ
1. Именује се Радна група за израду плана интегритета, у складу са Смерницама за израду и
спровођење плана интегритета, у следећем саставу:
- координатор радне групе је Обрадовић Вукан , Помоћник председника општине Житиште
- Јонел Филип – члан радне групе
- Биљана Зубац - члан радне групе
- Ђинета Балош - члан радне групе
- Андреј Амижић - члан радне групе
- Калина Рајовић - члан радне групе
- Жаклина Недин Кучковић - члан радне групе
- Јована Новаковић - члан радне групе
-лице за надзор над израдом Плана интегритета је Ђорђе Жужа заменик председника општине
2. Радна група припрема програм израде плана интегритета, упознаје запослене са циљем, значајем и
начином израде плана интегритета, врши процену постојећег стања изложености и отпорности
радних процеса у области функционисања институције, односно анализира постојеће мере за
управљање ризицима од корупције, врши процену интензитета ризика од корупције, предлаже
рокове и одговорна лица за спровођење мера унапређења којима се смањује ризик од корупције,
упознаје запослене са стањем у институцији, оценом интензитета ризика за настанак корупције и
планом спровођења мера побољшања.
Радна група у израду нацрта плана интегритета може укључити и друге запослене у институцији.
3. Радна група завршава израду плана итегритета најкасније до 25. јуна 2017. године.
4. Одговорно лице за доношење плана интегритета је Председник општине Житиште .
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Председник општине
Број:II-02-23/2017
Дана: 11.05.2017
Житиште

Председник општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.

На основу члана 32. и члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике
Србије“ 129/07 и 83/2014) , члана 15. и члана 58. Статута општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013), а у складу са Акционим плана за остваривање права
националих мањина, Председник општине Житиште донео је дана 11. 5. 2017. године
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Решење
о образовању Раднoг тела за праћење спровођења Акционог плана за остваривње права
националних мањина у општини Житиште
Члан 1.
У општини Житиште образује се Радно тело за праћење и спровођења Акционог плана за
остваривње права националних мањина у општини Житиште усвојеног од стране Владе Републике
Србије 3. марта 2016. године.
Радно тело се образује у саставу :
1. Митар Вучуревић - председник општине Житиште
2. Зоран Касаловић – председник Скупштине општине Житиште
3. Ђорђе Жужа – заменик председника општине Житиште
4. Јонел Филип -заменик председника Скупштине општине
5. Јене Лазар -помоћник председника општине
6. Тоша Катић – заменик начелника општинске управе
7. Жаклина Недин Кучковић - руковод. одељења за општу управу,
8. Мр Светлана Бабић – руковод. одељења за друштвене делатности
9. Данијела Марков – руковод. одељења за финансије буџет и трезор
10. Јелена Травар Миљевић - одборница у СО Житиште
11. Александар Менг- одборник у СО Житиште
12. Јанош Добаи - одборник у СО Житиште
13. Биљана Зубац – секретарка Скупштине Општине Житиште
14. Калина Рајовић - повереница општине Житиште код СКГО
15. Јована Новаковић - саветница
16. Едит Сарка - директорица Културно просветне заједнице
-

Председник Света за међунационалне односе општине Житиште након избора постаје члан
радног тела по функцији и без доношења посебног решења о именовању.

За Председника радног тела именује се Јене Лазар, Помоћник председника општине
Житиште, а за Заменика председника радног тела именује се Јонел Филип, Заменик
председника Скупштине Општине Житиште.
Члан 2.
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У склучају исказане потребе, а ради израде појединог дела Програма, Радно тело може
радити и у проширеном саставу. Чланове проширеног састава на захтев и предлог радног тела
именује Председник Општине Житиште посебним решењем.
Члан 3.
Задатак радног тела је да континуирано прати и надзире спровођење Акционог плана за
остваривње права националних мањина у општини Житиште од стане свих носилаца активности те
редовно доставља прописане кварталне извештаје Кацеларији за људска и мањинска права у
електронском облику.
Извештаје је потребно доставити и Скупштини општине Житиште,
Општинском већу, Председнику Општине и Начелнику општинске управе.
1. За израду извештаја о примени Акционог плана за остваривање права националних
мањина из надлежности јединице локалне самоуправе – општине Житиште задужују се поједини
чланови радног тела и то :
I Лични статусни положај
1.9. Жаклина Недин Кучковић
III Област културе и медија
3.4. Данијела Марков, Лазар Јене и Филип Јонел
3.5. Едит Сарка
3.6. Светлана Бабић
V Употреба језика и писма
5.4. 5.5. 5.7 5.9 - Тошa Катић и Жаклина Недин Кучковић
VI Образовање
6.13 6.14. 6.20 и 6.21 Светлана Бабић
VIII Одговарајућа заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и јавним
предузећима
8.10 Јене Лазар
IX Национални савети националних мањина
9.10. Филип Јонел, Јанош Добаи и Биљана Зубац
X Економски положај припадника мањинских заједница
10.3. Јелена Травар Миљевић
10.4. Јелена Травар Миљевић, Александар Менг
10.5. Јелена Травар Миљевић, Јонел Филип, Јанош Добаи
2. За израду извештаја о примени акционог плана за остваривање права националних мањина
Савети за међунационалне односе општине Житиште задужују се поједини чланови радног тела и то:
V Употреба језика и писма 5.5, 5.7. Председник Савета за међунационалне односе
VI Образовање, 6.13 , 6.15 Председник Савета за међунационалне односе
VIII Одговарајућа заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору и јавним
предузећима 8.5. Председник Савета за међунационалне односе
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Члан 4.
Контакт особа за извештавање о спровођењу активности из Акционог плана за остваривање
права националних мањина из надлежности јединице локалне самоуправе је Лазар Јене помоћник
председника општине и Председник Радног тела.
У случају спречености или одсуства Лазар Јенеа да достави тражени квартални извештај из
надлежности локалне самоуправе овлашћује се члан радног тела Калина Рајовић.
За извештавање о спровођењу активности из Акционог плана за остваривање права националних
мањина, а из надлежности Савета за међунационалне односе Општине Житиште задужује се
секретарка Скупштине општине Биљана Зубац.
У случају спречености или одсуства Биљана Зубац за доставу кварталног извештаја задужује се
саветница Јована Новаковић.
Члан 5.
За обављање административно техничких послова у вези са заказивањем седница радног тела
задужује се саветница Јована Новаковић.
Члан 6.
Чланови радне групе имају право на накнаду за рад сразмерно радном доприносу. Предлог о
појединачном износу накнаде даје Председник радног тела на крају сваког извештајног периода, а о
висни накнаде и начину исплате одлучује Председник општине Житиште посебним актом.
Члан 7.
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“ .
Република Србија
Општина Житиште
Председник општине Житиште
Број : II- 02-21/2017
Дана : 11. 5. 2017.године
Житиште

Председник Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.

На основу члана 32. и члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике
Србије“ 129/07 и 83/2014) , члана 15. и члана 58.Статута општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013), а у складу са Акционим планом за преговарање
Србије о чланству у Европској унији за Поглавље 23. и Препорука из Извештаја о скринингу,
Председник општине Житиште донео је дана 11.05.2017. године
Решење
о образовању Радне групе за израду Акционог антикорупцијског Плана општине Житиште
Члан 1.
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У општини Житиште образује се Радна група за израду Локалног Акционог
антикорупцијског Плана општине Житиште.
Радна група се формира из реда функционера и представника органа општине (Председник,
Скупштина општине , Општинско веће, Општинска управа) , као и службеника, представника
установа чији је оснивач општина, представника вишег нивоа власти као и невладиног сектора као
лица која својим знањем, стручношћу и познавањем проблематике могу квалитетно обављати
постављене задатке.
Радна група се образује у саставу :
1. Митар Вучуревић - председник општине Житиште
2. Јонел Филип - заменик председника Скупштине општине Житиште
3. Драгана Петковић - општинско веће општине Житиште
4. Алекса Кузман – заштитник грађана општине Житиште
5. Тоша Катић – заменик начелника општинске управе
6. Биљана Зубац – секретарка Скупштине општине Житиште
7. Мр Светлана Бабић – представница вишег нивоа власти –Скупштина АПВ
8. Данијела Марков – руковод. одељења за финансије, буџет и трезор
9. Ивана Петрић – одборница у СО Житиште
10. Светлана Марковић - представница цивилног сектора
11. Калина Рајовић - повереница код СКГО
12. Снежана Лакић - службеница општинске управе,
13. Митар Видаковић – службеник општинске управе
14. Олигица Најерица – представница испред установа чији је оснивач општина Житиште
У склучају исказане потребе, а ради израде појединог дела Програма, Радна тело може
радити и у проширеном саставу. Чланове проширеног састава на захтев и предлог радног тела
именује Председник општине Житиште посебним решењем.
Члан 2.
Задатак радног тела је да изради Локални Акциони антикорупцијски план за општину
Житише у складу са Моделом ЛАП-а предложеним од стране Агенције за борбу против корупције и
достави Скупштини општине Житиште на даљу надлежност најкасније до 20. јуна 2017.године.
Члан 3.
За обављање административно техничких послова у вези са заказивањем седница радне
групе задужује се Драгана Шево – радница Општинске управе Житиште.
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Члан 4.
Због сложености и обима послова члановима радне групе и лицима ангажованим на
админстративно техничким пословима припада једнократна накнада која може бити исплаћена по
завршетку радног задаткаа, а у складу са посебним закључком Председника општине којим ће се
утврдити виснина и начин исплате накнаде сразмерно радном доприносу.
Члан 5.
Ово Решење објавити на огласној табли општине Житиште и „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
Општина Житиште
Председник
Број : II-02-22 /2017
Дана : 11. 5. 2017. године
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