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На основу члана 12. Одлуке о буџету општине Житиште за 2020. годину 
(''Службени лист Општине Житиште'', број 44/2019), чл. 4. Став 1.Одлуке о економском 
оснаживању жена у локалној заједници, број I-020-27/2017 од 06.09.2017. године 
(„Службени лист Општине Житиште“ бр.26/2017), и Правилника о начину и поступку 
остваривања права на доделу средстава из буџета општине за економско оснаживање 
жена на територији Општине Житиште, Комисија за утврђивање права на финансијску 
подршку женама на територији општине Житиште, дана 26.2.2020. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О СТИЦАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ - ДОДЕЛИ 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

I

На основу расписаног Јавног позива за економско оснаживање жена на територији 
Општине Житиште у 2019. години, додељују се средства у једнократном и неповратном 
износу из буџета општине Житиште за 2020. годину у укупном збирном износу од 
1.561.170,00 динара, следећим подноситељкама захтева - корисницама права на 
финансијску помоћ - по јавном конкурсу:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ Адреса и 
пребивалиште

Додељени износ

1. Тамара Леринц Кошут Лајоша 36, 
Торда

198.700,00

2. Нада Грозданић Жарка Зрењанина 72а, 
Међа

200.000,00

3. Зора Ђурић 1. маја 44, Банатско 
Карађорђево

200.000,00

4. Гордана Вујовић Првомајска 43, Међа 89.250,00

5. Милена Родић Генерала Драпшина 61, 
Житиште

189.000,00

6. Елвира Ђери Серво Михаља 24, 
Банатски Двор

120.000,00



7. Драгана 
Молдован

Светозара Марковића 
28а, Житиште

197.220,00

8. Данијела Јамбор Петра Драпшина 10, 
Међа

167.000,00

9. Недељка Бакал Маршала Тита 62, 
Честерег

200.000,00

II

Пренос додељених средстава изабраним подноситељкама захтева – корисницама 
које су стекле право на финансијску помоћ извршиће се према Пројекту 1501-0004П 
Економско оснаживање жена у локалној заједници, сходно Одлуци о буџету општине 
Житиште за 2020. годину (''Службени лист Општине Житиште'', број 44/2019). 

III

Бесповратна средства исплаћују се на текући рачун корисница које су стекле 
право на финансијску помоћ након потписивања Уговора између Кориснице и 
Општине Житиште. 

IV

Са изабраним подноситељкама захтева које су стекле право на финансијску помоћ 
– бесповратна средства по Јавном позиву, председник Општине Житиште закључиће 
Уговор о додели бесповратних средстава којима ће се регулисати међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 

V

Корисницa бесповратних средстава по конкурсу дужнa је да:

1. Покретну ствар која је предмет инвестиције за коју је остварилa финансијску 
подршку користи у складу са предвиђеном наменом; 

2. Предмет инвестиције за коју је остварилa финансијску подршку не отуђи најмање 
три године од дана исплате  средстава; 

3. Сву документацију која је у вези са инвестицијом, чува најмање три године од дана 
исплате новчаних средстава, 

4. Уколико је корисница бесповратних средстава носилац или члан пољопривредног 
газдинства, неопходно је да се у року од шест месеци од потписивања уговора, 
региструје измена у газдинству, којом би се регистровала делатност у вези са 
предметном инвестицијом, 



5. Уколико корисница бесповратних средстава нема регистровано пољопривредно 
газдинство, да региструје пољопривредно газдинство и делатност, 

6. Уколико је  корисница бесповратних средстава предузетница, у обавези је да изврши 
упис нове делатности у АПР-у у року од шест месеци од дана потписивања уговора, 

7. Уколико корисница бесповратних средстава започиње-покреће приватни бизнис- 
предузетништво, у обавези је да се у року од годину дана региструје у АПР-у. 

Корисница бесповратних средстава по јавном позиву за коју се утврди да није 
поступала у складу са одредбама тог конкурса и уговора, корисница бесповратних 
средстава која је онемогућила контролу од стране Општине Житиште, достављањем 
нетачних података, обавезна је да врати примљени износ бесповратних средстава с 
припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате 
бесповратних средстава до дана враћања средстава. 

VI

Стање на терену проверава се током три (3) године након преноса средстава, а 
спроводи је Комисија која ће се образовати посебним решењем Председника Општине 
Житиште. 

VII

Против овог Решења учеснице конкурса могу изјавити Приговор Председнику 
Општине Житиште у року од 8 (осам) дана од његовог објављивања на званичној 
интернет-презентацији општине Житиште.

VIII

Решење објавити на званичној интернет страници Општине Житиште. 

Председница
Снежана Вучуревић с.р.

Решење доставити:
• Одељењу за привреду и финансије
• Корисницама финансијске подршке
• Архиви 


