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Број 16.

Излази по потреби
страна 1.
На основу члана 69. став 2. и члана 70. став 1. Закона о енергетској ефикасности и
рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број 40/21), Уредбе о утврђивању
Програма финансирања активности и мера унапређења коришћења енергије у 2021. години
(„Службени гласник РС“, број 9/21 и 32/21) и члана 15. и 42. Статута Општине Житиште
(„Службени лист Општине Житиште“, број 10/19 – пречишћен текст) Скупштина општине
Житиште на седници одржаној 7. 5. 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДОМАЋИНСТВИМА У ПРОЦЕСУ ЕНЕРГЕТСКЕ
ТРАНЗИЦИЈЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се финансијска подршка домаћинствима у 2021. години, у циљу
унапређења процеса енергетске транзиције на територији општине Житиште (даљем тексту:
Општина).
Члан 2.
Енергетска транзиција је процес преласка са система у коме се доминантно користе
конвенционални (необновљиви) извори енергије на систем заснован на коришћењу обновљивих
извора енергије који подразумева и увођење мера за уштеду енергије и њено ефикасно коришћење.
Кључни елементи енергетске транзиције су: примена мера енергетске ефикасности,
коришћење обновљивих извора енергије и заштита животне средине и смањење утицаја на
климатске промене.
Члан 3.
Општина ће у 2021. години кроз мере унапређења енергетске ефикасности у процесу
енергетске транзиције суфинансирати део трошкова на унапређењу енергетске ефикасности у
домаћинствима са територије општине Житиште.
Конкретне мере које ће Општина суфинансирати, корисници субвенција, учесници у
процесу, поступак јавног оглашавања, општи и посебни услови, критеријуми за оцену поднетих
пријава, транспарентност поступка, праћење реализације мера, извештавање и сл. дефинисаће се
Програмом и Правилником које доноси Општинско веће.
Члан 4.
За реализацију ове Oдлуке обезбеђена су средства у буџету општине Житиште за 2021.
годину.
Укупан износ средстава у 2021. години за унапређење енергетске ефикасности
домаћинстава са територије Општине Житиште износи 2.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Средства су обезбеђена у оквиру Програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, функција 620, позиција 105/1 конто 454 - Субвенције приватним предузећима.
Расподела средстава биће извршена у складу са Правилником који доноси Општинско веће.
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Члан 5.
Активности ће се спроводити на стамбеним објектима у власништву физичких лица.
Активности ће спроводити привредни субјекти који испуњавају за то законом прописане
услове.
Физичка лица и привредни субјекти из ставова 1. и 2. овог члана, биће одабрани на јавном
конкурсу.
Члан 6.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду,
стамбене и комуналне послове и заштиту животне средине ОУ Житиште.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-020-18/2021
Дана: 7. 5. 2021.
Председница СО Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 21. Одлуке о месним заједницама на територији општине Житиште – пречишћен
текст (Службени лист Општине Житиште број 25/19 , 12/21 и 13/21), члана 42. Статута општине Житиште
– пречишћен текст (,,Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019) члана 42. Пословника СО
Житиште - пречишћен текст (Службени лист Општине Житиште број 39) Скупштина општине Житиште на
седници одржаној дана 7. 5. 2021. године у 1015 часова доноси
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
I Овим решењем именује се Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница у Општини Житиште (у даљем тексту Изборна комисија) на мандатни период од 4 године у
следећем саставу:
За председника:
Младен Ајдуковић, дипломирани правник из Банатског Карађорђева на предлог одборничке групе
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - за нашу децу.
За заменицу председника:
Светлана Јарић, дипломирана правница из Житишта, - на предлог
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - за нашу децу.

одборничке групе

За чланове/чланице / и заменике чланова/заменице чланова :
1. Јене Лазар из Торде, на предлог Одборничке групе Vajdasági Magyar Szövetség- Савез
Војвођанских Мађара- за члана
Етел Виг из Новог Итебеја на предлог Одборничке групе Vajdasági Magyar Szövetség- Савез
Војвођанских Мађара- за заменицу члана
2. Сандра Марјановић из Торка - на предлог одборничке групе Vajdasági Magyar Szövetség- Савез
Војвођанских Мађара за члаицу
Тибор Токари из Хетина за заменика члана на предлог одборничке групе Vajdasági Magyar
Szövetség- Савез Војвођанских Мађара за заменика чланице
3. Жељка Павловић из Равног Тополовца , на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –
за нашу децу. за чланицу
Симић Јово из Међе, на предлог одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –за нашу децу.“ за
заменика чланице
4. Јелена Кнежевић из Банатског Двора, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –за
нашу децу. за чланицу
Карлаш Ђулија из Честерега, на предлог одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –за нашу
децу за заменицу чланице
5. Душан Милићев из Житишта, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија СрбијеЈединствена Србија (СПС-ЈС), за члана изборне комисије
Марица Нађ, из Житишта,
на предлог одборничке групе Социјалистичка партија СрбијеЈединствена Србија (СПС-ЈС)- за заменицу члана
6. Драган Савановић из Житишта на предлог одборничке групе Социјалистичка партија СрбијеЈединствена Србија (СПС-ЈС)- за члана
Миле Ћук из Житишта, на предлог одборничке групе Социјалистичка партија СрбијеЈединствена Србија (СПС-ЈС)- за заменика чланице изборне комисије
II Изборна комисија општине Житиште има секретара и заменика секретара.
За секретарку Изборне комисије општине Житиште именује се Биљана Зубац дипломирана
правница из Равног Тополовца.
За заменика секретара Изборне комисије општине Житиште именује се Душан Бекић дипломирани
правник из Торде.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
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Образложење
Правни основ за доношење овог Решења налази се у Статуту Општине Житиште и Одлуци о
месним заједницама на територији Општине Житиште. Одлуком је прописано да су органи за спровођење
избора за савете месних заједница Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница у Општини Житиште. Наведеним прописом прописан је начин именовања и предлагања те да
изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на предлог
одборничких група у Скупштини општине, сразмерно броју одборника, да састав Изборне комисије мора да
одражава политичку структуру скупштине у погледу одборничких група и коалиција, те да ниједна
политичка странка или коалиција не може имати више од половине чланова Изборне комисије. Изборна
комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду Изборне комисије без
права одлучивања.Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. Чланови Изборне
комисије именују се на период од 4 године.За председника, заменика председника, секретара и заменика
секретара Изборне комисије именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног искуства у струци.
Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно право, као и
пребивалиште на територији Општине Житиште. Текст Предлога Решења утврдила је Комисија за
административно мандатна питања, на основу достављених предлога одборничких група те је констатовано
да сви предложени кандидати за чланове и заменике чланова имају бирачко право и пребивалиште на
територији општине Житиште , као и да ниједна политичке странка нити коалиција нема више од
половине чланства у сталном саставу Изборне комисије, а да лица именована за председника, односно
заменика председника изборне комисије испуњавају услов предвиђен законом, звање дипломираног
правника, као и лица именована за секретара и заменика секретара.
На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву Решења.
Правна поука: Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од дана
доношења решења сходном применом члана 14. став 11. Закона о локалним изборима (,,Службени
гласник“ РС 129/07 и 34/2010, 54/2011 ).
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I-02-28/2021
Дана : 7. 5. 2021.
Житиште
Председница Скупштине општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Србије,, број 127/09, 83/2014 и 47/2018) члана 42. Статута општине Житиште пречишћен текст (,,Службени лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66. Одлуке о
месним заједницама на територији општине Житиште (Службени гласник Општине Житиште
број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана 7. 5. 2021. године
донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Банатско
Вишњићево за 2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице дана 24.2.2021. године
број: 6.1 01 21.
II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I-02-29/2021
Дана : 7. 5. 2021. године
Житиште

Председница Скупштине општине Житиште
Ивана Петрић с.р.

На основу члана 21. и члана 44. Статута Месне заједнице Житиште Савет Месне заједнице
Житиште на седници одржаној дана 4. 5. 2021. године усвојио је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком о измени Статута Месне заједнице Житиште у Статуту Месне заједнице
Житиште врши се измена и допуна у члану 15 на следећи начин и то после речи ,,има,, брише
се цифра ,,11“ и уноси цифра ,,9“ .
Остале одредбе Статута остају непромењене.
Члан 2.
Одлуку о измени Статута објавити у «Службеном листу Општине Житиште « и огласној
табли месне заједнице Житиште.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Житиште» .
Месна заједница Житиште
Број: 25/21
Дана: 4. 5. 2021.године

Председник Савета МЗ
Исидора Савановић с.р.
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На основу члана 15. Одлуке о месним заједницама на територији општине Житиште
(„Службени лист општине Житиште“ број 25/2019) и члана 45. Статута Месне заједнице Торда,
Савет Месне заједнице Торда на седници одржаној дана 6. 5. 2021. године донео је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРДА
Члан 1.
У члану 15. Статута став један се мења и гласи:
„Савет месне заједнице има 9 чланова.“
Члан 2.
Ове измене и допуне ступају наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Житиште“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Месна заједница Торда
Број: 14-05/21
Дана: 6. 5. 2021.
Председник Савета Месне заједнице Торда
Добаи Јанош с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1.
2.
3.

Одлука о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске транзиције ................... 1.
Решење о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних
заједница ............................................................................................................................................... 3.
Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Банатско
Вишњићево за 2020. годину ............................................................................................................... 5.

4.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖИТИШТЕ
Одлука о измени Статута Месне заједнице Житиште ..................................................................... 5.

5.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТОРДА
Измене и допуне Статута Месне заједнице Торда ........................................................................... 6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се
јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач:
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби

