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СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ

ГОДИНА  XIX      ЖИТИШТЕ   17.08.2006.  БРОЈ  9
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На основу члана 13. став 1. Закона о
комуналним делатностима («Сл. гласник
Републике Србије», број 16/97 и 42/98/ и
члана  23. тачка 2. Статута општине Житиште
– пречишћен текст /»Сл.лист општине
Житиште», број 4/2005/, Привремени орган
општине Житиште, на седници одржаној
16.08.2006. године, донеo је

О  Д  Л  У  К  У
О ОБЈЕДИЊЕНОЈ НАПЛАТИ

КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се услови и
начин организовања послова у обављању
комуналне делатности обједињене наплате
комуналних и других услуга, уређују питања
у вези са накнадом за извршене послове и
правима и обавезама корисника комуналних и
других услуга, као и друга питања од значаја
за обављање ове комуналне делатности.

Члан 2.

Под обједињеном наплатом
комуналних и других услуга, у смислу ове
Одлуке, подразумева се скуп одређених
послова ради наплате комуналних и других
услуга путем јединствене уплатнице на
територији општине Житиште.

Члан 3.

Обједињеном наплатом обухваћена је
наплата следећих услуга од даваоца услуга:

- накнаде за испоручену воду,
- накнаде за испоручену топлотну

енергију,
- накнаде за изношење кућног смећа,
- накнада за коришћење грађевинског

земљишта,
- накнада за утрошак природног гаса,
- накнаде за вршење других услуга.

Члан 4.

Обједињену наплату комуналних и
других услуга обавља Јавно стамбено
комунално предузеће «Екос» из Житишта /у
даљем тексту: Предузеће/.

Члан 5.

Предузеће обавља послове обједињене
наплате комуналних и других услуга у своје
име, а за рачун јавних комуналних предузећа
и других правних субјеката чији је оснивач
Скупштина општине Житиште, као и других
правних лица којима је поверено обављање
комуналних делатности, у складу са законом
и прописима Скупштине општине Житиште
/у даљем тексту: даваоцу за обављање
послова из става 1. овог члана, Предузеће ће
закључити споразум са даваоцима ове Одлуке
/у даљем тексту: Споразум/. Обједињеном
наплатом могу се обухватити и други услови,
о чему се закључује посебан споразум између
Предузећа и будућег даваоца услуга, у складу
са одредбама ове Одлуке.

Члан 6.

Комуналне и друге услуге из члана 3.
ове Одлуке наплаћују се путем обједињене
наплате од физичких лица и предузетника /у
даљем тексту: корисник комуналне и друге
услуге/.

II. НАЧИН ВРШЕЊА ПОСЛОВА
ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

Члан 7.

Послови обједињене наплате
комуналних и других услуга су:

1. успостављање и вођење матичне
евиденције корисника комуналних и
других услуга /име и презиме, адреса
становања, лични матични број, број
чланова домаћинства/,

2. вођење евиденције и ажурирање
података о стамбеном и пословном
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простору /адреса, површина,
поштански реjон и др./

3. евиденција параметра за обрачун
/мерни инструмент, мерно место,
потрошња по мерном инструменту и
цене/,

4. обрачун месечних обавеза корисника
комуналних и других услуга,

5. достављање месечних рачуна
корисницима комуналних и других
услуга путем јединствене уплатнице,

6. наплата комуналних и других услуга и
предузимање мера за спровођење
поступка принудне наплате
неизмерних потраживања даваоца
услуга,

7. преношење  средстава од остварене
наплате даваоцима услуга,

8. вођење аналитичког књиговодства
даваоцима услуга,

9. вођење евиденције и израда извештаја
на основу података из евиденције,

10. други послови који проистичу из
обједињене наплате.

Члан 8.

Матична евиднеција о корисницима
услуга, стамбеном и пословном простору и
неопходним параметарима за обрачун, води
се у јединственој информационој бази
података,  а на основу података из евиденције
даваоца услуга.

Информациона база података налази
се у Предузећу које организује и врши
послове обједињене наплате.

Члан 9.

Обавезе корисника комуналних и
других услуга обрачунавају се по правилу
једном месечно, на основу података о
потрошњи и цени, односно о висини накнаде
за одређену комуналну и другу услугу,  у
складу са законом и посебним прописима
Скупштине општине Житиште, којима се
уређују услови и начин организовања послова
у обављању појединих комуналних
делатности и другим прописима.

Члан 10.

Комуналне и друге услуге, плаћају се
на основу рачуна путем јединствене
уплатнице на којој су посебно исказани
месечни износи, односно, аконтација накнада
комуналних и других услуга, износ ПДВ-а,
која истовремено садржи и укупан збир
наведених износа, месец за који се издаје
јединствена уплатница, датум доспећа до
када се измирују обавезе.

Члан 11.

Јединствене уплатнице се достављају
корисницима комуналних и других услуга
предајом на редовну поштанску доставу, или
на други погодан начин, најкасније до седмог
дана у месецу за претходни месец.

Члан 12.

Корисници комуналних и других
услуга за које се утврди да нису благовремено
измирли обавезе, износ дуга и одговарајућа
камата приказаће се као посебно обавештење
на јединственој уплтаници за наредни месец.

Члан 13.

Предузће је дужно да пре покретања
поступка принудне наплате, достави
корисницима комуналних и других услуга,
писмене опомене за плаћање неизмиреног
дуга.

Члан 14.

Предузеће предузима мере за
спровођење поступка принудне наплате
комуналних и других услуга,  што
подразумева подношење суду предлога за
дозволу извршења, у своје име а за рачун
даваоца услуга, неизмирених обавеза
корисника комуналних и других услуга, као и
других услуга и радњи у поступку пред
судом.
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Члан 15.

Предузеће је дужно, да подносе суду
предлоге за извршење неизмирених обавеза
корисника комуналних и других услуга
шестомесечно, а најкасније до рока
застарелости за измирење обавеза.

На захтев Предузећа, даваоци услуга
могу у поступку пред судом да учествују као
умешачи.

Члан 16.

Средства уплаћена на наплатним
местима даваоца услуга, преносиће се на
посебан пословни рачун Предузећа, под
условима и на начин утврђен Споразумом.

Средства уплаћена на посебан
пословни рачун Предузећа, по издатим
рачунама, односно, по јединственој
уплатници, преносе се даваоцима услуга
наредног дана за претходни дан,  након
прокњижавања а на основу аналитичке
упчлате.

Средства уплаћена на посебан
пословни рачун Предузећа, преносе се
корисницима обједињене наплате, на основу
прокњижених дневника благајни, а по
аналитици уплата за сваког учесника у
обједињеној наплати.

Члан 17.

Предузеће је дужно, да за даваоце
услуга, редовно води аналитичко
књиговодство по издатим рачунима
корисницима комуналне услуге месечно, а
према потреби и чешће, доставља им податке
о нивоу и динамици наплате, као и друге
податке који проистичу из аналитичког
књиговодства.

Члан 18.

Предузеће води евиденцију о
предлозима поднетим суду и о томе
извештава даваоца услуга.

III.  НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА
ОБЈЕДИЊЕНЕ

ОБРАДЕ И НАПЛАТЕ

Члан 19.

Предузеће је дужно да послове
обједињене наплате комуналних и других
услуга изврши на начин и у роковима
утврђеним овом Одлуком.

Члан 20.

За обављање послова обједињене
наплате комуналних и других услуга
Предузећу припада накнада у висини од 3 –
12% од уплаћених средстава на име
комуналних и других услуга. Процентуални
износ накнаде за ЈП и ЈКП чији је оснивач
локална самоуправа биће дефинисан Одлуком
правних лица уз сагласност Председника
општине.

Члан 21.

Месечну накнаду плаћају даваоци
услуга, сразумерно висини учешћа
потраживања појединих даваоца услуга у
укупном задужењу корисника комуналних и
других услуга. Месечну накнаду Предузеће
оприходује на начин утврђен Споразумом.

Члан 22.

Месечна накнада не обухвата судске и
друге ванредне трошкове, трошкове уручења
и трошкове платног промета.

Трошкове из става 1. овог члана
плаћају даваоци услуга, под условима и на
начин утврђен Споразумом.
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IV.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ  УСЛУГА

Члан 23.

Корисници комуналних и других
услуга, дужни су да месечне износе исказане
на јединственој уплтаници уплате на шалтеру
Предузећа, шалтеру даваоца услуга, шалтеру
поште, односно пословне банке или путем
инкасантске службе.

Ако кориснику комуналне и друге
услуге није достављена јединствена
уплатница дужан је да без одлагања пријави
Предузећу, а најкасније до истека рока
заизмиррење обавезе.

Предузеће је дужно да кориснику
комуналних и других услуга изда јединствену
уплатницу са новим датумом доспећа, без
икакве накнаде.

Члан 24.

Корисници комуналних и других
услуга су дужни да своје месечне обавезе по
јединственој уплатници, измире до 15-ог дана
у месецу за претходни месец, односно у року
од 8 дана од дана пријема јединствене
уплатнице.

Ако корисник комуналних и других
услуга не плати укупан износ задужења,
уплаћени износ ће се сматрати као уплата
дела задужења са јединствене уплатнице, која
ће представљати плаћање комуналне и друге
услуге сразмерно проценту учешћа у укупном
задужењу.

У случају неблаговременог измирења
обавеза, корисници комуналних и других
услуга дужни су да плате законом  утврђену
камату.

Члан 25.

Корисници комуналних и других
услуга дужни су да о свим променама од
значаја за утврђивање њихових обавеза у вези
са коришћењем комуналних и других услуга
обавесте Предузеће у року од 8 дана од дана
настале промене.

Промене из става 1. овог члана могу се
применити само за уплатнице наредног
месеца.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Систем обједињене наплате ће се
примењивати по овој Одлуци најкасније 60
дана од дана њеног ступања на снагу.

Члан 27.

Обавезује се Предузеће и даваоци
услуга да одмах, а најкасније у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке,
закључе Споразум о међусобним правима и
обавезама у организоваљу и вршењу послова
обједињене наплате комуналних и других
услуга.

Члан 28.

Даваоци услуга ће своја потраживања
од корисника комуналних услуга, до периода
примене система обједињене наплате,
наплатити од корисника комуналних и других
услуга мимо система обједињене наплате.

Члан 29.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Број: II-452-1/06
У Житишту, 16.08.  2006.  године

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
дипл.инг.пољ.Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 88. и 89. Закона о
локалној самоуправи ( « Службени гласаник
Републике Србије» бр. 9/2002, 33/2004 и
135/2005) и члана 10. Закона о референдуму и
народној иницијативи («Службени гласник
РС» бр. 48/94 и 11/98) и на основу члана 77. и
79. Статута општине Житиште – Пречишћен
текст («Службени лист општине Житиште»
бр. 4/2005), члана 2. Одлуке о распуштању
Скупштине општине и формирању
Привременог органа општине Житиште
(«Службени гласник РС» бр. 29/2006) и члана
103. Пословника о раду Скупштине општине
Житиште («Службени лист општине
Житиште» бр. 2/2006), Привремени орган
општине Житиште, на седници дана
16.08.2006. год., донео је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА

УЗ ПОТПИС О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА НА ТЕРИТОРИЈИ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

У Одлуци о личном изјашњавању
грађана уз потпис о увођењу самодоприноса
на територији месне заједнице Житиште која
је објављена у «Службеном листу општине
Житиште» бр. 5/2006 од 19.06.2006. год., у
члану 2 уместо у времену од « 14.08. –
18.08.2011. год.» сада стоји « 27.08. -
31.08.2006. год.

Члан 2.

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

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиште
Привремени орган
Број: I – 020 – 71/2006
Дана : 16.08.2006. год.
ЖИТИШТЕ

Председник Привременог органа
Зоран Сандић с.р.

На основу члана 14. Закона о
локалним изборима («Службени гласник РС»
бр. 33/2002), члана 23. Статута општине
Житиште – Пречишћен текст (« Службени
лист општине» бр. 4/2005), члана 2. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине
Житиште(»Службени гласник РС» бр.
29/2006), Привремени орган општине
Житиште, на седници дана 16.08.2006. год.,
донео је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Разрешава се функције члана Изборне
комисије у сталном саставу – Душко Ћургуз
из Житишта.

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
листу општине».

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиште
Привремени орган
Број: I – 020 – 57/2006
Дана: 16.08.2006. год.

Председник Привременог органа
општине

Зоран Сандић с.р.
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На основу члана 14. Закона о
локалним изборима («Службени гласник РС»
бр. 33/2002), члана 23. Статута општине
Житиште – Пречишћен текст (« Службени
лист општине» бр. 4/2005), члана 2. Одлуке о
распуштању Скупштине општине Житиште и
образовању Привременог органа општине
Житиште(»Службени гласник РС» бр.
29/2006), Привремени орган општине
Житиште, на седници дана 16.08.2006. год.,
донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.

Именује се за члана Изборне комисије
у сталном саставу – Здравко Тривуновић из
Житишта.

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у «Службеном
листу општине».

Република Србија – АП Војводина
Општина Житиште
Привремени орган
Број: I – 020 – 58/2006
Дана: 16.08.2006. год.

Председник Привременог органа општине
Зоран Сандић с.р.

На основу члана 15. став 1., тачка 2.
Закона о локалним изборима /“Службени
гласник РС“ бр. 33/02, 37/02 – испр. 42/02,
72/03 – др. Закон и 75/03 – испр. др. Закона),
члана 34. став 1. тачка 7. Закона о избору
народних посланика /“Службени гласник РС“
бр. 35/00 и 18/04), Изборна комисија општине
Житиште, на седници одржаној дана
17.08.2006. год., донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ

БИРАЧКИХ МЕСТА
ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

I

У члану 1. Решења о одређивању
бирачких места за изборе одборника
Скупштине општине Житиште а које је
објављено у „Службеном листу општине
Житиште“ бр. 8 од 04.08.2006. год. мења се
адреса бирачког места уписаног под редним
бројем 12. – Нови Итебеј, те уместо „Дом
културе Маршала Тита 64“ сада треба да
стоји „Ватрогасни дом ДВД Нови Итебеј, ул.
Маршала Тита 53“

II

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
листу општине Житиште“.

Република Србија
АП Војводина
Изборна комисија општине Житиште
Број: I – 013 – 15/2006
Дана: 17.08.2006. год.

Председник Изборне комисије
 Дипл. правник Биљана Зубац
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С А Д Р Ж А Ј

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Одлука о обједињеној наплати комуналних и других одлука...............................................1

2. Одлука о измени Одлуке о личном изјашњавању грађана уз потпис о увођењусамодоприноса
на територији месне заједнице Житиште ......................................................................................5

3. Решење о разрешењу члана Изборне комисије у сталном саставу.......................................5

4. Решење о именовању члана Изборне комисије у сталном саставу ......................................6

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Решење о измени решења о одређивању бирачких места за изборе одборника скупштине
општине Житиште ...........................................................................................................................6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ налази се у евиденцији јавних гласила под
матичним бројем . Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 5.

Главни и одговорни уредник: Татјана Милић

Службени лист општине Житиште излази по потреби.


