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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Србије број 129/07), члана 61. Статута општине Житиште («Службени лист општине Житиште
бр.16/2008 и 20/2013), члана 2. Одлуке о општинском већу општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број:16/2008) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житиште,

Општинско веће Општине Житиште, на седници одржаној дана 6.11.2013. године,
донело је
ПРАВИЛНИК О
УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА БЕСПЛАТНО ЛЕТОВАЊЕ
УЧЕНИКА – ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И
КИТЈУМИМА ИЗБОР КОРА ЗДОДЕЛУ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и критеријуми за доделу права на бесплатно
летовање ученика основних школа – носилаца Вукове дипломе; ученика основних школа са
истакнутим резултатима на државним и међународним такмичењима у областима уметности;
ученика – спортиста са значајним постигнућима на државним и међународним такмичењима; и
деце/младих са сметњама у развоју узраста од 7-18 година са пребивалиштем на територији
Општине Житиште на терет Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште и буџета
Општине Житиште.
Члан 2.
Додела права на бесплатно летовања категорија ученика – деце и младих на терет
Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште и буџета Општине Житиште остварује
се по поступку и на начин предвиђеним овим правилником и обухвата сношење трошкова
смештаја – пуног пансиона у одмаралишту, апартману или другом одговарајућем објекту
одобреном од стране Општинског већа по предлогу Комисије за доделу права на бесплатно
летовање ученика – деце и младих са пребивалиштем на територији Општине Житиште у
периоду школског распуста у временском трајању од 7 до 14 дана, као и трошкове превоза.
Члан 3.




Право на бесплатно летовање ученика – деце/младих може се одобрити:
ученицима завршних разреда основних школа - носиоцима Вукове дипломе, ;
ученицима од I –VIII разреда основне школе са истакнутим резултатима на државним и
међународним такмичењима у областима уметности – освојено I, II и III место, односно
други видови награде и призања;
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ученицима основних и средњих школа – спортистима са значајним постигнућима на
државним и међународним такмичењима – освојено I, II и III место, односно други
видови признања,
деци и младима са сметњама у развоју узраста од 7-18 година – са по једним пратиоцем.
Члан 4.

Право на помоћ из члана 1. Овог правилника могу да остваре ученици, деца и млади,
односно родитељи и/или пратиоци деце са посебним потребама која имају пребивалиште на
територији Општине Житиште.
Са ученицима – децом и младима, који остваре право на бесплатно летовање, бесплатно
путују и бораве један лекар Дома здравља Житиште и вођа пута групе.
Члан 5.
Поступак за избор корисника – носиоца права на бесплатно летовање спроводи
Комисија за доделу права на бесплатно летовање ученика – деце и младих са пребивалиштем на
територији Општине Житиште на основу поднетог захтева и достављене документације .
Уз образложен захтев, подносилац захтева је дужан доставити:







ученици завршних разреда основних школа - носиоци Вукове дипломе – потврду школе
о школском успеху, фотокопију вукове дипломе;
ученици основних школа са истакнутим резултатима на државним и међународним
такмичењима у областима уметности – освојено I, II и III место, односно други видови
призања, – фотокопију дипломе или одговарајућег признања или потврду школе;
ученици – спортисти са значајним постигнућима на државним и међународним
такмичењима – освојено I, II и III место, односно други видови признања,
потврду спортског клуба, школе или организације која је појединца упутила на
такмичење,
деца и млади са сметњама у развоју узраста од 7-18 година – са по једним пратиоцем
лекарску документацију и потврду Центра за социјални рад, сви подносиоци захтева
обавезно прилажу уверење о пребивалишту.
Члан 6.

Проверу испуњености услова за остваривање права на бесплатно летовање врши
Комисија за доделу права на бесплатно летовање ученика – деце и младих са пребивалиштем на
територији Општине Житиште (у даљем тексту Комисија).
Комисија ради и доноси одлуке на седницама. Председник комисије сазива седницу и
руководи радом седнице. О раду комисије води се записник који води записничар.
Члан 7.
У току испитивања испуњености услова комисија има право да позове подносиоца
захтева да свој захтев у датом року допуни, те достави документацију која није била приложена
у тренутку подношења захтева. У случају да се подносилац захтева не одазове захтеву,
комисија ће закључком констатовати да је подносилац одустао од поднетог захтева.
Комисија може, по потреби, пре оцењивања, односно вредновања захтева да тражи
информације и мишљења од школа, спортских клубова, Центра за социјални рад, Дома здравља
и других органа, организација и установа.
Дужност је органа и организација, као и одговорних субјеката из става 1. овог члана, да
тражене податке доставе у одређеном року.
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Члан 8.
Комисија доноси закључке.
Закључак садржи одредбе о основаности, односно неоснованости захтева, као и одредбу
о праву на правни лек.
У поступку утврђивања износа који ће бити предложен комисија је дужна да поступа у
складу са квотама које одобри одељење за финансије општинске управе Житиште.
Члан 9.
Против закључка је дозвољена је посебна жалба општинском већу Општине Житиште у
року од 8 дана од дана достављања решења. Жалбу могу изјавити подносилац захтева
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
Општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-02-78/2013
Дана: 06.11.2013. год.
Житиште

Председник општине
Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.

*****

На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број
129/2007), члана 61. тачка 7. Статута општине Житиште - пречишћен текст (''Службени лист
општине Житиште'', број 34/2013), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште
(''Службени лист општине Житиште'', број16/2008) и члана 32. Пословника о раду Општинског
већа Општине Житиште и Решења Министарства правде и државне управе - Управни
инспекторат - Сектор управне инспекције - Одсек управне инспекције Нови Сад број 038-03800121/2013-02 од 15.10.2013. године, Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној
дана 06.11.2013. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

1. УКИДА СЕ Решење Општинског већа Општине Житиште број II-02-63/2013 од
10.09.2013. године којим је Калина Рајовић, дипл. правник из Торде, улица Маршала
Тита број 20, постављена за вршиоца дужности Начелника Општинске управе Општине
Житиште.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
Општине Житиште''.
Образложење
Општинско веће Општине Житиште је на седници одржаног дана 09.09.2013. године
донело решење број II-02-63/2013 од 10.09.2013. године којим је Калина Рајовић, дипл.правник,
постављена за вршиоца дужности Начелника Општинске управе Општине Житиште, почев од
10.09.2013. године.
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Управни инспектор Управног инспектората Министарства правде и државне управе
подручне јединице Нови Сад је дана 15.10.2013. године спровео контролни инспекцијски
надзор у Општинској управи Општине Житиште и констатовао да је цитирано решење донето у
супротности са одредбом члана 56. Закона о локалној самоуправи.
Управни инспектор је Решењем Министарства правде и државне управе-Управни
инспекторат-Сектор управне инспекције-Одсек управне инспекције Нови Сад број 038-03800121/2013-02 од 15.10.2013. године, а који смо добили и завели у писарници Општинске
управе Житише дана 04.11.2013. године под бројем III-01-038-7/2013, наложио Председнику
Општинског већа Општине Житиште да Општинско веће Општине Житиште укине Решење
број II-02-63/2013 од 10.09.2013. године.
Општинско веће Општине Житиште је на основу изнетог, а по налогу Управног
инспектора донело решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-02-78/2013
Дана: 06.11.2013. год.
Житиште

Председник општине
Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.
*****

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 129/07) члана 61. Статута Општине Житиште („Службени лист oпштине
Житиште“ број 16/2008) и члана 8. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени лист Републике Србије“ број 41/09, 53/10 и 101/11) Општинско веће oпштине
Житиште на седници одржаној дана 06.11.2013. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

У РЕШЕЊУ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА број IV- 221/2013 донетог од стране Општинског већа општине Житиште дана 25. 2. 2013. (Службени
лист Општине Житиште број 6/2013) врше се измене и допуне и то:
ДУШАН МИЛИЋЕВ - председник Савета за безбедност саобраћаја, разрешава се
дужности председника Савета за безбедност саобраћаја, а за председника Савета за безбедност
саобраћаја одређује се МИТАР ВУЧУРЕВИЋ - Председник општине Житиште.
Разрешавају се чланства у Савету за безбедност саобраћаја следећи чланови :
-

Јонел Филип - представник локалне самоуправе
Јован Мандић - представник ЈП ,, Развој “ Житиште
Аладин Синанчевић - представник ,,Агрожив „ Житиште
Радоица Ивачевић – члан Општинског већа

За члана Савета за безбедност саобраћаја на путевима именују се следећи чланови :
- Чолић Миленко – као представник локалне самоуправе
- Филип Нинковић – као представник ЈП ,,Развој“ Житиште
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- Љубинко Петковић – као представник локалне самоуправе
- Александар Грбић – као представник општинског већа
Остале одредбе решења остају непромењене.
Решење ступа на снагу даном објављивања .
Решење објавити у службеном листу Општине Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број : IV-22- 3/2013
Дана : 06.11.2013. године

Председник општине
Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.

*****
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА АНАЛИЗУ СТАЊА И ПОПИС ПОЗАЈМИШТА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА - ЈАМУРА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ бр.129/2007) и члана 58. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“ бр.16/2008), Председник општине Житиште, донео је
Члан 1.
Образује се радна група за анализу стања и попис позајмишта грађевинског материјала –
јамура у месним заједницама општине Житиште.
Члан 2.
Задатак радне групе из члана 1. овог решења је сагледавање, анализа и попис стања на
локацијама некадашњих позајмишта грађевинског материјала. Након увида у тренутно стање и
власничку структуру ових локација, задатак ове радне групе је да сачини јединствену базу ових
локација. Поред тачне локације базу ће чинити: површина, тачан број и тренутно стање
позајмишта грађевинског материјала. Предлог је да након израде базе и тачног увида тренутног
стања ове локације буду понуђене заинтересованим удружењима грађана и спортским
удружењима на коришћење и реализацију пројеката спортских рибњака, еко-зона или етнозона.
Члан 3.
Радом правног тела руководи координатор радне групе. Координатор радне групе
организује и координира рад радног тела, сазива и председава радним састанцима.
Члан 4.
У радну групу из тачке 1. овог решења именују се :
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Бојан Марчета, за координатора
Станко Влаисављевић, за члана
Виорел Гереу, за члана
Роберт Кочиш, за члана
Срђан Марчета, за члана
Бранислав Степанов, за члана
Миленко Станић, за члана
Славомир Куручев, за члана
Славко Соколовић, за члана
Члан 5.

Ово решење ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-02-77/2013
Дана: 29.10.2013. године
Житиште

Председник општине
Митар Вучуревић с.р.
*****

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр.129/2007) и члана 58. Статута општине Житиште («Сл.лист општине Житиште
бр16/2008 и 20/2013), Председник општине Житиште, донео је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПРАВА НА БЕСПЛАТНО ЛЕТОВАЊЕ
УЧЕНИКА – ДЕЦЕ И МЛАДИХ СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Образује се Комисија за доделу права на бесплатно летовање ученика – деце и младих са
пребивалиштем на територији Општине Житиште на терет Предшколске установе „Десанка
Максимовић“ и буџета Општине Житиште (у даљем тексту Комисија).
Члан 2.
Задатак Комисије је спровођење поступка и избор корисника права на бесплатно
летовање ученика основних школа – носилаца Вукове дипломе; ученика основних школа са
истакнутим резултатима на државним и међународним такмичењима у областима уметности;
ученика – спортиста са са значајним постигнућима на државним и међународним такмичењима;
и деце/младих са сметњама у развоју узраста од 7-18 година на терет Предшколске установе
„Десанка Максимовић“ и буџета Општине Житиште.
У Комисију из тачке 1. овог Решења именују се:
5. Далибор Голубовић, за председника,
6. Митар Вучуревић, за члана
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7. Станко Влаисављевић, за члана,
8. Татјана Миленковић, за члана
9. Миленко Станић, за члана
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-02-79/2013
Дана: 05.11.2013. године
Житиште

Председник општине
Митар Вучуревић с.р.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1.
2.
3.

Правилник о условима и критеријумима за доделу права на бесплатно летовање ученика –
деце и младих са пребивалиштем на територији општине Житиште................................. 1.
Решење о укидању ВД начелника општинске управе 06.11.2013. године..........................3.
Решење о измени и допуни решења о образовању савета за безбедност саобраћаја.........4.

АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Решење о образовању радне групе за анализу стања и попис позајмишта грађевинског
материјала – јамура у месним заједницама општине Житиште.........................................5
5. Решење о образовању комисије за доделу права на бесплатно летовање ученика – деце и
младих са пребивалиштем на територији општине Житиште..............................................6.
4.

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

