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СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ
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На основу члана 85. и 89. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'' 62/03, 64/03, 58/04
и 62/04), члана 18. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
9/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 2.
Одлуке о распуштању Скупштине
општине Житиште и образовању
Привременог органа општине Житиште 05
бр. 020 – 1789/2006 од 07.04.2006. год. –
Владе Републике Србије (''Службени
гласник РС'' број: 29/2006) и члана 13.
Пословника о раду Привременог органа
општине Житиште (''Службени лист
општине Житиште'' број: 2/2006),
Привремени орган општине Житиште, на
седници одржаној дана 31.05. 2006. године
донео је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ ПРИПРЕМНОГ

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Претшколска установа «Десанка
Максимовић» Житиште дужна је да упише
дете са територије општине Житиште,
рођено у периоду од 01.03.2000. до
01.03.2001. године.

Члан 2.

Родитељ, односно старатељ, дужан
је да упише дете рођено у периоду од
01.03.2000. до 01.03.2001. године у дечји
вртић Предшколске установе ''Десанка
Максимовић''Житиште, ради похађања
припремног предшколског програма.

Члан 3.

Упис деце ће се вршити у периоду
од 20.05.2006. до 20.06.2006. године и том
приликом су родитељи обавезни доставити
Извод из матичне књиге рођених
(оригинал или фотокопија) и Уверење о
здравственом стању детета.

Члан 4.

Припремни предшколски програм је
део обавезног образовања и васпитања у
деветогодишњем трајању и траје 4 сата
дневно, најмање 6 месеци.

Члан 5.

Похађање припремног
предшколског програма је бесплатно.

Члан 6.

Родитељ по правилу уписује дете у
дечји вртић у свом насељеном месту –
месној заједници односно у други дечји
вртић, уколико постоји слободних места.

Члан 7.

Ова Одлука се примењује почев од
20.05.2006. год.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
листу општине Житиште».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број:I – 020 – 44/06
Датум:31.05.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Привременог органа
                                           Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 89.Закона о
основама система образовања и
васпитања(''Сл.гласник РС''број:62/2003,
64/2003, 58/2004 и 62/2004),члана 18.
Закона о локалној самоуправи (
,,Службени гласник РС'' бр 9/2002.
33/2004 и 135/2004), члана 9. Закона о
финансијској помоћи породици са децом
(,,Службени гласник РС'' бр. 16./2002,
одредаба Одлуке о распоређивању
средстава за регресирање дела трошкова
боравка у предшколској установи за дете
трећег, односно четвртог реда рођења (,,
Службени лист АПВ'' бр. 5/2005.) ,
одредаба Правилника о ближим условима
и начину остваривања права за
регресирање дела трошкова боравка у
предшколској установи за дете трећег
односно четвртог реда рођења (,,
Службени лист АПВ'' бр. 5/2005.) и члана
2. Одлуке о распуштању Скупштине
општине Житиште и образовању
Привременог органа општине Житиште 05
бр. 020 – 1789/2006 од 07.04.2006. – Владе
Републике Србије (''Службени гласник РС''
број: 29/2006), Привремени орган општине
Житиште, на седници одржаној дана
31.05.2006. године донео је

ОДЛУКУ
О УПИСУ ДЕЦЕ

У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ
''ДЕСАНКА

МАКСИМОВИЋ''ЖИТИШТЕ
У ШКОЛСКОЈ 2006/2007 ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се  услови
уписа ,односно обухват деце у
Предшколску установу ''Десанка
Максимовић'' Житиште у школску
2006/2007.годину.

У насељеним местима општине
Житиште обезбеђује организован –
образовни рад са децом предшколског
узраста на њиховом матерњем језику, а
према изјашњавању родитеља.

Члан 2.

На основу просторних, кадровских,
финансијских и других услова доноси се
одлука о обухвату деце у полудневни
боравак за насељена места општине
Житиште и то:

Банатско Карађорђево до 20 деце
Српски Итебеј до 20 деце
Житиште до 40 деце

Постоји могућност формирања
мешовитих група у осталим насељима при
чему ће приоритет имати деца старијег
узраста.

У Житишту ће се оставити
могућност формирања васпитно-
образовних група целодневног боравка.

Након обављеног уписа деце доноси
се Одлука о броју васпитно-образовних
група у предшколској установи ''Десанка
Максимовић'' Житиште.

Члан 3.

Предшколска установа ''Десанка
Максимовић'' Житиште на основу ове
Одлуке расписује конкурс за упис деце у
школску 2006/2007. годину.

Члан 4.

Предшколска установа ''Десанка
Максимовић'' Житиште уписује децу
предшколског узраста, у складу са
просторним, кадровским и финансијским
могућностима предшколске установе.

Члан 5.

Боравак и васпитно-образовни рад
са децом у предшколској установи
финансира се из буџета Републике Србије,
буџета општине Житиште и
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партиципацијом родитеља у законски
утврђеном проценту.

Члан 6.

Право на ослобођење од
партиципације у целости припада деци без
родитељског старања и деци ометеној у
развоју.

Право на ослобођење од
партиципације у целости имају деца –
тројке и деца близанци по рођењу.

Члан 7.

Право на ослобађање дела
партиципације у висини од 40% имају деца
предшколског узраста из породица које
користе средства материјалног обезбеђења
породице.

Право на ослобађање дела
партиципације у висини од 30% имају
породице са децом предшколског узраста
трећег и четвртог реда рођења у породици.

За остваривање права из става 1. и
2. овог члана потребно је доставити:

1. Захтев
2. Потврду да је дете уписано у

прешколску установу
3. Извод из матичне књиге

рођених за сву децу у породици
4. Фотокопију личне карте

подносиоца захтева
5. Породица која користи

материјално обезбеђење
породице - уверење Центра за
социјални рад општине
Житиште и Нова Црња.

Члан 8.

Захтеви са документацијом за
признавање права из члана 6. и 7. ове
Одлуке може поднети један од родитеља
деце до 30. септембра текуће године
Општинској управи општине Житиште –
служби друштвене бриге о деци.

Члан 9.

Приликом уписа деце сачињивају се
уговори између предшколске установе
''Десанка Максимовић'' Житиште и
корисника услуге.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана доношења, а објавиће се у
''Службеном листу општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број:I – 020 – 45/06
Дана: 31.05.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

     Председник Привременог органа

Зоран Сандић с.р.



Број 3 31.05.2006. године  Службени лист општине Житиште       страна 5

На основу члана 18. тачка 3. Закона о
локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 9/2002 и 33/2004 ), члана
52. Закона о јавним приходима и јавним
расходима ('' Службени гласник РС'', број
76/91, 33/2004 ), члана 63. Закона о
буџетским расходима (''Службени гласник
РС'', број 9/2002 и 87/2002) и Статута
општине Житиште, а на предлог
председника општине Житиште,
Привремени орган општине Житиште на
седници одржаној дана 31.05.2006.
године, доноси:

О Д Л У К У

О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА
ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ

ЗА  2005.  ГОДИНУ

Члан  1.

Усваја се Завршни рачун
буџета општине за 2005. годину са
следећим основним подацима:

 пренета средства по завршним
рачуну 2004. год.
314.212.63 дин.

 остварени текући приходи и
примања
125.438.221,35 дин.

 распоређени и извршени текући
расходи и издаци
125.704.757,00 дин.

 вишак прихода – суфицит
47.676,98 дин.

Члан  2.

Вишак прихода – суфицит у
износу од 47.676,98 динара, преноси се у
2006. годину, за намене утврђене Законом
о буџетском систему.

Члан  3.

Планирани и остварени
текући приходи и примања по изворима,
као и планирани и извршени текући
расходи и издаци буџета у 2005. години по
наменама и корисницима исказани су у
табеларним прегледима у извршењу
буџета за 2005. годину, који су саставни
део ове одлуке.

Члан  4.

Стање средстава на рачуну
сталне буџетске резерве на дан 31.12.2005.
године је следеће:

 пренета средства из предходне
године          1.326.999,91
дин.

 пренета средства на буџет дана
25.10.2005. год.  1.326.999,91
дин.

______________________________
______________________________

 стање буџетске резерве на дан
31.12.2005. год.                     0
дин.

Члан  5.

Укупн износ активе,
односно пасиве буџета по завршном
рачуну за 2005. годину износи
28.912.049,35 динара.

Члан  6.

Одлуку о завршном рачуну
буџета општине Житиште за 2005. годину,
доставити Министарству финансија
Републике Србије.
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Члан  7.

Ова Одлука ступа на снагу
даном доношења и биће објављена у
''Службеном листу општине Житиште ''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СУПШТИНА  ОПШТИНЕ
Број: I-020-29/2006
Дана: 31.05.2006. године
     Ж И Т И Ш Т Е

Председник Привременог органа

Зоран Сандић с. р.

На основу члана 134. Закона о
изградњи објеката (''Службени гласник
Републике Србије'', број 47/2003 и
34/2006), члана 113 Закона о локалнос
самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 9/2002), члана 18.
и 23. Статута општине Житиште
(''Службени лист општине Житиште''
4/2005), члана 2. и 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине
Житиште (''Службени гласник Републике
Србије'' број 29/2006)  Привремени орган
општине Житиште на седници одржаној
31.05.2006. године,  д о н о с и

О  Д  Л  У  К  У
О  УСЛОВИМА  И  МЕРАМА  ЗА

РУШЕЊЕ  ОБЈЕКАТА
КОЈИ  ПРЕДСТАВЉАЈУ

НЕПОСРЕДНУ  ОПАСНОСТ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се и
обезбеђују услови и мере које је потребно
спровести и обезбедити приликом рушења
објекта који представља непосредну
опасност за живот и здравље људи, за
суседне објекте и за безбедност саобраћаја
(у даљем тексту: објекат који представља
опасност) на територији општине
Житиште.

Члан 2.

Секретаријат за привреду,
урбанизам, путну привреду, комунално-
стамбене послове и заштиту животне
средине Општинске управе Житиште (у
даљем тексту: надлежни Секретаријат) ће
по службеној дужности или на захтев
заинтересованог лица, по прибављеном
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мишљењу грађевинског инспектора,
власнику, односно носиоцу права
располагања објекта, решењем наложити
рушење објекта у случају кад утврди да он
услед дотрајалости и оштећења
представља опасност по живот и здравље
људи, за  суседне објекте и безбедност
саобраћаја.

Секретаријат за привреду,
урбанизам, путну привреду, комунално-
стамбене послове и заштиту животне
средине Општинске управе Житиште (у
даљем тексту: надлежни Секретаријат)  на
захтев власника, односно носиоца права
располагања објекта који представља
опасност, може решењем одобрити његово
рушење на начин прописан овом Одлуком.

Решење из става 1. овог члана може
се извршити ако су претходно решена
питања смештаја корисника.

Жалба на решење о рушењу не
задржава извршење решења.

Члан 3.

Власник или носилац права
располагања на објекту који представља
опасност је дужан да пре рушења објекта
прибави од надлежног Секретаријата
одобрење за његово рушење.

Изузетно, рушењу објекта се може
приступити и без одобрења ако је реч о
предузимању хитних мера у циљу
спречавања могућих последица по живот и
здравље људи, суседне објекте и
безбедност саобраћаја, уз претходну
сагласност грађевинске инспекције.

Члан 4.

Рушење објекта који представља
опасност може да изводи предузеће,
односно радња, који су регистровани за
грађење објеката, а план рушења може да
изради предузеће или радња регистрована
за израду пројектне документације.

Радови на рушењу објекта се морају
извести на начин да се не угрожавају

корисници објекта, суседни објекти и
безбедност саобраћаја.

Члан 5.

Власник, односно носилац права
располагања објекта који представља
опасност, уз захтев за рушење прилаже
доказ о власништву, односно право
располагања.

Члан 6.

Власник, односно носилац права
располагања објекта који представља
опасност је дужан да пре извођења радова
на рушењу обезбеди техничку
документацију-план рушења, који мора
осим обавезног елабората о уређењу
градилишта са аспекта заштите на раду, да
садржи следеће елементе:

- мере и начин обезбеђења
заштите суседних објеката,

- мере и начин обезбеђења
заштите саобраћаја и
пролазника,

- мере и начин обезбеђења
заштите живота и здравља људи,

- динамички план рушења
објекта, тј. рокове извођења
радова рушења,

- за објекте у низу, технички опис
и предмет радова, а по потреби и
статички прорачун,

- као и начин отклањања
оштећења на суседним
објектима.

Члан 7.

Извођач радова на рушењу објекта
је дужан да најмање три дана пре извођења
радова обавести грађевинску инспекцију
Општине Житиште о дану када се
започиње са радовима рушења.
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Члан 8.

Трошкови смештаја лица и ствари
из објекта који се руши падају на терет
вланика објекта.

Ако у моменту рушења објекта,
власник објекта не располаже
одговарајућим простором за смештај лица
и ствари, као и потребним средствима за
рушење, финансијска средства ће
обезбедити општина, а власнику објекта ће
одредити примеран рок за измирење дуга.

Члан 9.

Надзор над применом ове Одлуке
спроводиће Секретаријат за инспекцијске
послове Општинске управе Житиште –
грађевински инспектор.

Члан 10.

У вршењу инспекцијског надзора
грађевински инспектор је овлашћен да
преузима следеће мере:

- ако утврди да се објекат руши без
претходно прибављеног одобрења за
рушење и изграђеног плана рушења,
наложиће решењем обуставу радова и
одредити рок за њихово прибављање,

- ако утврди да радове рушења
изводи предузеће или радња који не
испуњавају услове за грађење или нису
регистровани за обављање делатности
грађења, наложиће решењем обустављање
извођења радова,

- ако утврди да се радови рушења,
обезбеђења градилишта и сл. не изводе у
складу са прописима, техничким
нормативима, правилима струке или
планом рушења наложиће решењем мере
за отклањање неправилности, а ако се ове
мере у утврђеном

року не предузму, њихово извршење
повериће другом овлашћеном предузећу
или радњи на трошак власника или
носиоца права располагања објекта,

- ако утврди да је план рушења
урађен од стране лица које није
регистровано за израду пројектне
документације или градње или установи,
да план рушења не садржи све потребне
елементе, наложиће решењем
обустављање даљег извођења радова
рушења.

Члан 11.

Новчаном казном од  20.000  до
200.000  динара казниће се за прекршај
правно лице – власник објекта или носилац
права располагања, а у висини од  3.000  до
15.000  динара одговорно лице у том
правном лицу ако:

- не поступи по решењу надлежног
органа којим се налаже рушење објекта,

- започиње са радовима рушења
објекта који представља опасност без
претходно прибављеног одобрења
надлежног органа,

- приступи рушењу објекта без
претходног прибављеног плана рушења,

- извођење радова рушења или
израду плана рушења повери лицу које
није овлашћено, односно регистровано за
вршење предметне делатности,

- ако се не придржава динамичког
плана рушења или ако не отклони
оштећења на суседним објектима а  која су
последица радова рушења.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се приватни предузетник
новчаном казном од  10.000  до  100.000
динара.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се грађанин новчаном казном у
висини од 1000  до  10.000 динара.

Новчаном казном од 20.000  до
200.000  динара казниће се за прекршај
правно лице, а у висини од 3.000  до
15.000  динара одговорно лице у том
правном лицу ако:

- приступи радовима рушења а
претходно није прибављено одобрење
надлежног органа или плана рушења,
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- приступи радовима рушења а није
овлашћен, односно регистрован за
предметну делатности,

За прекршај иза става 1. овог члана
казниће се приватни предузетник
новчаном казном од 10.000  до 100.000
динара.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се грађанин новчаном казном у
висини од 1.000 до 10.000  динара.

Новчаном казном од 20.000  до
200.000  динара казниће се за прекршај
правно лице, а у висини од 3.000  до
15.000  динара одговорно лице у том
правном лицу ако:

- приступи радовима рушења а
претходно није прибављено одобрење
надлежног органа или плана рушења,

- приступи радовима рушења а није
овлашћен, односно регистрован за
предметну делатности,

- врши израду плана рушења а није
регистрован за делатност израде
пројектно-техничке документације,

- не поступи по решењу
грађевинске инспекције којим налаже
отклањање одређене неправилности у
остављеном року.

За прекршај иза става 1. овог члана
казниће се приватни предузетник
новчаном казном од 10.000  до 100.000
динара.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се грађанин новчаном казном у
висини од 1.000 до 10.000  динара.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број:    I-020-46/2006________
Житиште,   31.05. 2006. год.

ПРЕДСЕДНИК  ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

Зоран Сандић с. р.

На основу члана 36. Закона о
превозу удрумском саобраћају (''Службени
гласник РС'', број 46/95, 66/01 и 61/05) и
члана 23. а у вези члана 18. тачка 11.
Статута општине Житиште, пречишћени
текст, (''Службени лист општине
Житиште'', број 4/2005) Привремени орган
општине Житиште на седници одржаној
дана 31.05.2006. године,  донео је

О  Д  Л  У  К  У
о ауто-такси превозу путника на
територији општине Житиште

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се обављање
ауто-такси превоза путника, путничким
моторним возилом, на територији општине
Житиште.

Члан 2.

Такси превоз могу обављати
грађани и предузећа која испуњавају
услове предвиђене Законом о превозу у
друмском саобраћају, Законом о
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приватном предузетништву и овом
Одлуком.

Члан 3.

Такси превозник за обављање
превоза путника мора испуњавати следеће
услове:

1. Да је становник општине
Житиште;

2. Да поседује возачку дозволу
одговарајуће категорије најмање
2 године,

3. Да има у својини возило.
Такси возило за обављање превоза

путника мора испуњавати следеће услове:
1. Да је возило технички исправно и

редовно контролисано;
2. Да има највише 9 седишта,

рачунајући и седиште возача;
3. Да има најмање четворо врата;
4. Да има таксиметар који мора

бити технички исправан, баждарен,
пломбиран и постављен тако да износ који
откуцава буде видљив за путника;

5. Да је на видном месту, за
путника, истакнут назив ауто-тахи
превозника;

6. Да су грејање и вентилација
исправни;

7. Да има ознаку ''Тахи'' постављену
на крову;

8. Да је важећи ценовник услуга
постављен у возило тако да буде видљив за
путника;

9. Да је возило чисто и без
оштећења;

10. Да поседује против-пожарни
апарат, причвршћен на лако уочљивом и
приступачном месту,

Члан 4.

Такси возилом не могу се
превозити:

- деца до 6 година старости, без
пратиоца;

- лица која својом одећом могу
упрљати или оштетити унутрашњост
возила;

- посмртни остаци;
- угинуле животиње;
-   експлозивне, лако запаљиве,

нагризајуће и друге материјале који због
својих особина могу бити опасни по
безбедност и здравље људи или могу
нанети другу штету.

Члан 5.

Такси возила не могу вршити
укрцавање и искрцавање путника на
аутобуским стајалиштима.

Кад такси возач не обавља такси
превоз, а учествује у саобраћају, обавезан
је да са крова свог такси возила уклони
ознаку ''Тахи''.

Члан 6.

Такси стајалиште су саобраћајне
површине намењене за стајање такси
возила у току рада.

Такси стајалишта се обележавају
саобраћајним знаком и саобраћајним
ознакама.

Такси стајалишта за превоз путника
одређују савети месних заједница који
врше обележавање истих.

О раду и реду такси станица стара
се Удружење таксиста, и савет месне
заједнице.

Члан 7.

Трошкове и одржавање такси
станица и објеката на њему сносе
таксисти, односно Удружење таксиста.
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Члан 8.

На такси станицама такси возила се
паркирају по реду доласка и по истом реду
врше пријем и превоз путника.

Путник за превоз може узети возило
по свом избору ако му не одговара возило
које је на реду.

За време стајања возила на станици,
возач је дужан да остане код возила.

Члан 9.

Такси возач је обавезан да превоз
обави путем који путник одреди, односно,
најкраћим путем до места опредељења
путника.

Члан 10.

У накнаду за вршење такси превоза
урачунат је и превоз пртљага путника.

Ценовник такси услуга на предлогу
Удружења таксиста одређује се на нивоу
Скупштине општине Житиште.

На захтев, путника, такси возач је
обавезан да изда рачун о извршеној
услузи.

Члан 11.

У случају немогућности да заврши
започети такси превоз, такси возачу
припада као накнада половина износа који
у моменту прекида такси превоза покаже
таксиметар.

Такси возач је обавезан да у случају
става 1. овог члана обезбеди друго возило
ради настављања превоза путника до места
опредељења путника.

Члан 12.

О пријему других путника у току
такси превоза до места опредељења,
одлучује путник који је започео

коришћење такси превоза у сагласности са
такси возачем.

Члан 13.

Ако више путника истовремено
користи такси превоз, до истог места
опредељења, накнаду за обављени такси
превоз плаћају путници у једнаким
деловима према цени коју покаже
таксиметар.

Члан 14.

Надзор над спровођењем ове
Одлуке врши Општинска управа Житиште,
а инспекцијски надзор општински
саобраћајни инспектор.

Члан 15.

Новчаном казном од 500,00 динара
до 2.000,00 динара казниће се такси
превозник:

1. Ако одбије да плати трошкове
уређења и одржавања такси
станице и објеката (члан 7.),

Члан 16.

Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о ауто-тахи
превозу путника и ствари на територији
општине Житиште (''Службени лист
општине Житиште'', број 3/97).

Члан 17.

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу'' општине Житиште.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
- ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН-
Број: I-020-47/06
Дана: 31.05.2006. године

Ж и т и ш т е

Привремени орган,

Зоран Сандић с.р.

На основу члана 28. тачка 5. и 7.
Статута општине Житиште – пречишћен
текст (''Службени лист општине
Житиште'', број 4/2005), члана 2. Одлуке о
распуштању Скупштине општине
Житиште и образовању Привременог
органа општине Житиште 05 бр. 020 –
1789/2006 од 07.04.2006. год. – Владе
Републике Србије (''Службени гласник РС''
број: 29/2006) и члана 13. Пословника о
раду Привременог органа општине
Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 2/2006), Привремени орган
општине Житиште, на својој седници
одржаној дана 31.05.2006.године, донео је

О Д Л У К У
о учешћу у оснивању

«Регионалне агенције за друштвено –
економски развој – Банат» д.о.о.
Зрењанин, у својству суоснивача

Члан 1.

Прихвата се да општина Житиште
унесе новчани део од 150 евра (словима:
стопедесет евра) у динарској
противвредности по средњем курсу на дан
уплате, као оснивачки улог у «Регионалну
агенцију за друштвено-економски развој –
БАНАТ» д.о.о. Зрењанин.

Члан 2.

Овлашћује се Зоран Касаловић,
председник општине Житиште да потпише
Оснивачки акт испред Општине Житиште.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Житиште».

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број:I – 020 – 48/06
Дана:31.05.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Привременог органа

Зоран Сандић с.р.
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 На основу члана 7. Одлуке о
распуштању Скупштине општине
Житиште и образовању Привременог
органа општине Житиште 05бр.020-
1789/2006 од 07.04.2006. године Владе РС
("Сл.гласник РС", бр. 29/06) ) Решења о
именовању председника и чланова
Привременог органа општине Житиште
05бр.119-2137/2006 од 20.04.2006. године
Владе РС (''Службени гласник РС'' број:
35/2006),

Привремени орган општине
житиште, на седници одржаној дана
31.05.2006.године, донео је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ПОСЛОВНИКА
О РАДУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

У Пословнику о раду Привременог
органа општине Житиште (''Службени
лист општине Житиште''број:2/2006) у
члану 7.у ставу 2 уместо речи ''актом о
њиховом образовању''треба сада да стоји
''Пословником о раду привременог органа''
и додаје се нови став 4.који гласи:

''Комисија за кадровска,
административна питања, припрема
предлоге за избор, именовање и
делегирање чланова органа и председника
Привременог органа у органе одређене
прописима општине и Законом, а за које
није предиђено да их неки други орган
предлаже.Ова Комисија одлучује у првом
степену о правима по основу рада лица
које бира или именује Привремени орган и
даје предлоге и мишљења Привременом
органу о испуњености услова за
спровођење поступка разрешења тих лица.
Доноси појединачне акте о статусним
питањима изабраних и именованих лица у
Привременом органу.Одлучује у првом
степену по питањима садржаним у Одлуци
о платама накнадама и другим питањима

лица које бира,именује и поставља
Скупштина општине и председника
општине Житиште(''Службени лист
општине Житиште број:14/2004).''
После става 4.додаје се нови став 5.који
гласи:
''Комисија за ученичка и студенска
питањеа разматра приспеле захтеве
ученика средњих школа и студената са
територије општине Житиште за
финансирање месечних карата социјално
угрожених ученика средњих школа ) из
буџета), регресирање месечних карата
социјално угрожених студената у
међумесном превозу, ) средствима
покрајинског секретаријата за обраѕовање
и културу). Комисија доноси Решења по
приспелим захтевима о испуњености
услова за остваривање наведених
права,као и решавање и признавање права
по питању ученичких и студенских
стипендија редовних ученика и студената
са територије општине Житиште.''

После става 5.додаје се нови став
6.који гласи:

''Комисија за посебне помоћи
одређује критеријуме за остваривање права
на посебну помоћ, разматра захтеве и
доноси одлуку у складу са могућностима
односно планираним буџетом.''

Члан 2.

Ова измена и допуна Пословника о
раду привременог органа општине
Житиште ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у ''Службеном листу
општине Житиште''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
Број: I-020-34/2006
Дана: 31.05.2006. године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник
Привременог органа

Зоран Сандић с.р.

Нa oснову члана 23. Статута
општине Житиште – пречишћен текст
/»Службени лист општине Житиште», бр.
4/2005/, члана 2. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Житиште и
образовања Привременог органа општине
Житиште 05 бр. 020-1789/2006 од 7.
04.2006. године Владе Републике Србије
/»Службени гласник РС» бр. 29/2006./и
Решења о именовању председника и
чланова Привременог органа општине
Житиште 05бр.119-2137/2006 од
20.04.2006. године Владе РС (''Службени
гласник РС'' број: 35/2006),

 Привремени орган општине
Житиште, на седници одржаној дана
31.05.2006.године,  донео је

ОДЛУКУ
О  ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

ПЛАТАМА,НАКНАДАМА
И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЛИЦА

КОЈЕ БИРА,ИМЕНУЈЕ И
ПОСТАВЉА СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ  И
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ЖИТИШТЕ

Члан 1.

У Одлуци о платама, накнадама и
другим примањима лица које бира,
именује и поставља Скупштина општине и
председника општине Житиште
(''Службени лист општине Житиште''
број:14/2004) у члану 5.после алинеје
4.додаје се алинеја 5. која гласи:

''-5,00 за члана Општинског већа
општине Житиште на сталном раду''.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у ''Службеном
листу општине Житиште''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
Број: I – 020 – 50/06
Дана: 31.05.2006.године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Привременог органа

Зоран Сандић  с.р.
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На основу члана 30. тачка 15.
Закона о локалној самоуправи(« Службени
гласник РС» број 9/2002), члана 23. тачка
22. Статута општине Житиште –
Пречишћен текст («Службени лист
општине» бр. 4/2005) и члана 2. Одлуке о
распуштању СО Житиште и образовању
Привременог органа општине Житиште
(«Службени гласник РС» БР. 29/2006),
Привремени орган општине Житиште, на
седници одржаној дана 31.05.2006. год.,
донео је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О РАДНОМ

ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 1.

У члану 6. Одлуке о радном
времену угоститељских објеката
(«Службени лист општине» бр. 3/2003),
после става 1., додаје се нови став који
гласи:

« Угоститељски објекти који су
регистровани као «диско – бар», могу да
раде дуже од прописаног времена петком,
суботом и у дане празника, а најдуже до
03,00 часа, у зимском и летњем периоду».

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Житиште».

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број:I – 020 – 42/06
Дана:31.05.2006. год.

Председник Привременог органа
Зоран Сандић с.р.

 На основу члана 9. Закона о
платама у државним органима и јавним
службама («Службени гласник РС» бр.
34/01), члана 2. Уредбе о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица у државним органима
(«Службени гласник РС» бр. 95/05 –
Пречишћен текст ), члана 23. став 1. тачка
2. Статута општине Житиште –
Пречишћен текст («Службени лист
општине Житиште» бр. 4/2005) у вези са
чланом 3. Одлуке о распуштању
Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине
Житиште («Службени гласник РС» бр.
35/06) и члана 24. став 1. Пословника о
раду Привременог органа општине
Житиште, на седници одржаној дана
31.05.2006. год., донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ

О ПЛАТАМА ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА И
НАКНАДАМА ЧЛАНОВА РАДНИХ

ТЕЛА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

У члану 9. Одлуке о платама
именованих лица и накнадам чланова
радних тела Привременог органа општине
Житиште («Службени лист ооштине
Житиште» бр. 2/2006) мења се
коефицијент за обрачун и исплату плате
секретара Привременог органа општине
Житиште, па уместо – 3,50 сада стоји –
5,00.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Житиште».
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Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: I - 020 - 43/06
Дана: 31.05.2006.год.

Председник Привременог органа

Зоран Сандић с.р.
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ИСПРАВКА

У «Службеном листу општине
Житиште» број 2 од 04.05.2006. год., на
страни 8. у «Решењу о именовању
председника и чланова Комисије за доделу
посебне помоћи» у ставу 1. уместо редних
бројева « 6, 7, 8, 9 и 10.» испред имена и
презимена треба да стоји « 1., 2., 3., 4. и
5.».

На страни 8. у «Решењу о
именовању председника и чланова
Комисије за ученичка и студентска
питања» у ставу 1. уместо редних бројева «
11., 12., 13.,14., 15., 16. и 17.» испред имена
и презимена треба да стоји « 1., 2., 3., 4., 5.,
6. и 7.».
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