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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVII         Житиште          28.3.2013.           Број 9. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
          

На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( „Службени гласник РС“, број 129/2007), 
члана 2. тачка 11.Одлуке о Општинском већу („ Службени лист општине Житиште“, број 16/2008), 
Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана   28.3.2013.године, доноси:  

 
  ОДЛУКУ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  ЗА 2013.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Јавор Бранку   из Равног Тополовца  извршити исплату новчаних средстава у износу од 80.000,00 

динара,  једнократне помоћи, а за санацију  претрпљене  штете   услед пожара од 22.02.2013 године.  
 

Члан 2. 
 

   Средства за ове намене теретиће конто 472-накнаде за социјалну заштиту, позиција-130, функционална 
класификација 070-Фонд солидарности-комесаријат.  
  

Члан 3. 
 

   Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из средстава текуће буџетске резерве, а исплата ће се 
извршити у готовини преко благајне Општинске управе Житиште. 
 

Члан 4.  
 

   Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Житиште“. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                                               Председник Општине Житиште 
Општина Житиште                                                                       Председник Општинског већа 
Општинско веће                Душан Милићев с.р. 
Број: IV- 401-64/2013 
Дана: 28. 3. 2012. године 
Житиште 
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На основу члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 

16/2008), 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, а на основу захтева Друштву за борбу против шећерне болести 
Општине Житиште, Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 28.3.2013. године 
донело је 

ОДЛУКУ О 
ОДОБРЕЊУ ИСПЛАТЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком одобрава се исплата новчаних средстава у износу од 30.000,00 динара 
(тридесетхиљададинара) Друштву за борбу против шећерне болести општине Житиште за поребе 
набавке трака и ланцете за мерење шећера у крви. 

 
Члан 2. 

Средства се одобравају из текуће буџетске резерве. 
 

Члан 3. 
Спровођење ове Одлуке поверава се Одељењу за буџет, финансије и трезор Општинске 

управе Житиште. 
 

Члан 4. 
Обавезује се корисник из члана 1. ове Одлуке да након реализације средствава из члана 1. ове 

Одлуке достави извештај о наменском утрошку истих. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 
 

Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Општинско веће 
Број:IV-401-33/2013 
Дана: 28.3.2013. 
Житиште 
 
 
 
                                                                                      Председник Општине Житиште 
                                                                                       Председник Општинског већа 
                                                                                                   Душан Милићев с.р. 
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На основу члана 59. Став 2. закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' број 
129/2007) и члана 61. Статута Општине Житиште ( ,,Службени лист Општине Житиште'' број 
16/2008) Општинско веће Општине Житиште, на седници одржаној дана 28.3.2013. год. донето је  
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 Даје се сагласност на изменe и допуне Плана набавки општинe Житиште за 2013. годину број 
II-404-24/2013 донетог 28.3.2013. године од стране Председника општине Житиште. 
 

II 
 
 

 Ово решење ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 У „Службеном листу Општине Житиште“ објавити измене и допуне Плана набавки за 2013. 
годину.  
 Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Општинско веће 
Број: IV-02-20/2013 
Дана: 28.3.2013. 
Житиште 
 
 
                                                                                                Председник Општинског већа 
                                                                                              Председник oпштине Житиште 
 
                                                                                                      Душан Милићев с.р. 
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На основу члана 59. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број 
129/2007) и члана 61. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 
16/2008) на 19. седници Општинског већа Општине Житиште одржаној дана 28.3.2013. године 
донето је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

 
Даје се сагласност на Правилник о начину финансирања пројеката цркава и верских заједница 

број I I-401-48/2013 од стране Председника Општине Житиште. 
 

I I 
 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
У „Службеном листу Општине Житиште“ обајавити Правилник о начину финансирања 

пројеката цркава и верских заједница. 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Општинско веће Општине Житиште 
Број: IV-02-16/2013 
Дана:28.3.2013. 
Житиште 
 
 
 

                   Председник Општинског већа 
                            Општине Житиште 
 
                             Душан Милићев с.р. 
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На основу члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ бр. 
16/2008), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште („Службени лист општине 
Житиште“ бр.16/2008), члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житиште и члана 4. 
Правилника о начину финансирања пројеката удружења грађана  („Службени лист општине 
Житиште“ бр.1/2013) 
 

Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 28.03.2013. године, донело је  
 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  
ЗА САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

 
Члан 1. 

 
На основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења грађана Општинско веће 

општине Житиште образује Комисију за сарадњу са удружењима грађана (у даљем тексту 
„комисија“). 

 
Члан 2. 

У комисију именују се: 
 

1. Данијела Марков – председница комисије 
2. Дејан Мелар – заменик председнице 
3. Далибор Голубовић – члан  
4. Калина Рајовић - члан 
5. Дијана Барнес – члан 
6. Срђан Марчета – члан 
7. Вукосава Трновац – члан 

Члан 3. 
 

Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“ 
 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Житиште 
Општинско веће 
Број: IV-02-19/2013  
Датум: 28.03.2013. 
Житиште 

 
 

 
                 Председник Општинског већа 
                                    Општине Житиште 

                                                                                                       Душан Милићев с.р.
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 На основу члана 27.  Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 116/2008 ) и члана 60.  Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 
16/2008)  доносим  дана  28.3.2013. године следеће 
 

Измене и допуне Плана набавки Општине Житиште  
број II-404-3/2013 

 
 

              У Плану набавки број II-404-3/2013 од дана 8.1.2013., (измењеног и допуњеног 16.1.2013., 1.2.2013., и 21.2.2013.)  врше се измене и допуне у делу Плана набавки 
Предмет „добра“ додаје се редни број „13“ -  „Мерно регулациона станица“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У делу ,,радови“ додаје се редни број „6“ – „Санација отвореног терена у Општини Житиште – Српски Итебеј“, редни број „7“- „Санација Дома културе у Житишту“, „8“ 
– „Завршетак зграде солидарности у Житишту“ и мења се процењена вредност код редног броја „2“ – „Спољни радови на згради општине Житиште“ на износ од 
„4.000.000,00“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У оквиру набавки на које се закон не примењује у делу „добра“ додаје се редни број „3“ – Набавка паркинг система за потребе Општинске управе Житиште: 
  
 
 

Ред. 
број 

Предмет 
набавке 

Процењена 
вредност 

Врста 
поступка 

Оквирно 
време 

покретања 
поступка 

Оквирно 
време 

реализације 
уговора 

Конто 
(планска година) 

Износ на 
конту 

(планска 
година) 

Извори 
финансирања 

(планска 
година) 

          ДОБРА  

13. Мерно регулациона 
станица 720.000 6 Март-април Април-мај 512 311 720.000 

01-приходи из 
буџета (закуп 

земље) 

         РАДОВИ  

6. 
Санација отвореног 
терена у Општини 

Житиште – Српски Итебеј 
1.900.000 6 Март Април-мај 511 290 1.900.000 

01-приходи из 
буџета 

07-донација 

7. Санација Дома културе у 
Житишту 2.500.000 6 Мај-јун Јун-јул 511 394 2.500.000 01-приходи из 

буџета 

8. Завршетак зграде 
солидарности у Житишту 2.900.000 6 Мај-јун Август-

септембар 511 219 2.900.000 01-приходи из 
буџета 
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ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ – 2013. ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У делу „услуге“ додаје се редни број „22“ – „Надзор за санацију отвореног терена у Општини Житиште-Српски Итебеј“ , редни број „23“ – Надзор за санацију Дома 
културе у Житишту, редни број „24“ – „Надзор за летње одржавање путева“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измењени и допуњени План набавки ће се примењивати након добијања сагласности од Општинског већа Општине Житиште. 
 
Република Србија 
АП Војводина  Председник општине Житиште 
Општина Житиште   Душан Милићев с.р. 
Председник општине 
Број: II-404-24/2013 
Дана: 28.3.2013.

Ред.
број Предмет набавке Процењена 

вредност 
Основ из 

ЗЈН 

Оквирно 
време за 

покретање 
поступка 

Оквирно 
време за 

реализацију 
уговора 

Конто 
планска 
година 

Износ на 
конту 

планска 
година 

Извор 
финансирања 

                           ДОБРА 

3. 
Набавка паркинг система 

за потребе Општинске 
управе Житиште 

340.000 Чл. 26. 
ст.2. Април Април-мај 512 811 340.000 01-приходи из 

буџета 

Ред.
број Предмет набавке Процењена 

вредност 
Основ из 

ЗЈН 

Оквирно 
време за 

покретање 
поступка 

Оквирно 
време за 

реализацију 
уговора 

Конто 
планска 
година 

Износ на 
конту 

планска 
година 

Извор 
финансирања 

                           УСЛУГЕ 

22. 

Надзор за санацију 
отвореног терена у 

Општини Житиште-
Српски Итебеј 

80.000 Чл. 26. 
ст.2. Април Април-мај 424 80.000 01-приходи из 

буџета 

23. Надзор за санацију Дома 
културе у Житишту 100.000 Чл. 26. 

ст.2. Мај-јун Јун-јул 424 100.000 01-приходи из 
буџета 

24. Надзор за летње 
одржавање путева 300.000 Чл. 26. 

ст.2. Мај-јун Јун-јул 424 300.000 01-приходи из 
буџета 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број 129/2007) и члана 26. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник Републике 
Србије“ број 36/2006) члана 58.Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 
16/2008), а по предходној сагласности Општинског већа општине Житиште, решење број IV-02-
16/2013 од дана 28.3.2013. године, Председник  општине  Житиште    донео је: 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником одређују се услови, начин, критеријуми и поступак за доделу 
финансијских средстава за дотације црквама и верским заједницама које делују на територији 
Општине Житиште средствима буџета општине Житиште. 

Средства из става 1. Овог члана, обезбедиће се у буџету Општине Житиште у посебном 
буџетском разделу. 
     

Члан 2. 
 

Право на доделу средстава путем редовног конкурса имају све цркве и верске заједнице 
које делују на територији општине Житиште. 
 

Члан 3. 
 

По овом Правилнику општина Житиште узима учешће у финансирању пројеката и програма 
цркава и верских заједница, а средства за финансирање опредељују се Одлуком о буџету општине 
Житиште за сваку буџетску годину.  

Вредновање пројеката и захтева врши Комисија за доделу средстава црквама и верским 
заједницама (у даљем тексту „Комисија“). 

Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама образује Општинско веће 
општине Житиште на предлог Председника општине. Комисија има укупно 5 (пет) чланова и састоји 
се од Председника комисије и чланова комисије. Комисија се бира на мандатни период од 4 (четири) 
године, са могућношћу разрешења. 

Комисија може бити реизабрана и након истека мандатног периода. 
 

Члан 4. 
 

Једна црква или верска заједница може учествовати са једним предлогом пројекта на једном 
конкурсу. Вредност тражених средстава из буџета  општине Житиште не сме бити већа од 
300.000,00 динара, осим за верске објекте који су у изградњи или реконстуркцији, као и објекти који 
су под заштитом државе. Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из 
буџета општине Житиште укључују: 
-инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим сакралним објектима; 
-обнову парохијских домова; 
-обнову икона; 
-реконструкција фасада и кречење црквених храмова; 
-обнову крова на црквама и верским објектима; 
-пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима; 
-уређење простора око цркве – озелењавање, изградња приступних стаза и обезбеђење клупа за 
седење; 
-обнову пропалих ограда око цркве; 



Број 9.   28.3.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  9 
 
-организовање традиционалних годишњица и датума који су посвећени имену које црква носи; 
-организовање црквених манифестација; 
-неговање о развој рада црквенох хорова и њиховог учешћа на хорским фестивалима; 
-издавачку и научну делатност; 
 
 
 

Члан 5. 
 

Председник  општине  Житиште  уз  сагласнот  Општинског Већа општине  Житиште, а   
на предлог надлежне Комисије доноси Одлуку о расписивању јавног  конкурса  (са  текстом  
конкурса)  за  учешће  општине  Житиште  у  финансирању пројеката цркава и верских заједница 
средствима буџета општине Житиште  по прихватљимим трошковима из члана 4. Овог Правилника. 

Јавни конкурс се може расписати једном или више пута годишње у зависности од средстава 
предвиђених буџетом општине Житиште. 

Поступак јавног конкурса у име општине Житиште оперативно спроводи надлежна 
Комисија. 
 

Члан 6. 
 
Текст конкурса садржи: 
 
1. предмет јавног конкурса; 
2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи; 
3. услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 
4. максимална вредност пројекта којим црква или верска организација  може конкурисати; 
5. документа која је потребно приложити уз пријаву; 
6. место и рок за достављање пријаве; 
7. рок за доношење одлуке о избору; 
8. начин објављивања одлуке; 
 

Јавни   конкурс   за   доделу   и   коришћење   средстава   објављује   се   на   званичној   
интернет презентацији  општине Житиште, недељном листу Зрењанин и на огласној табли општине 
Житиште, као и писмено све цркве и верске заједнице које делују на територији општине Житиште. 
 

Члан 7. 
 

Црква или врска заједница која  подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење 
конкурсне документације у предвиђеном року Комисији. 
 

Конкурсна документација садржи: 
 
- Пријавни образац ( који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта ); 
- Фотокопија ПИБ обрасца; 
- Фотокопија картона депонованих потписа; 
- Фотокопија личне карте одговорног лица; 
- Сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта; 
- Изјава одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је обезбеђено 
сопствено финансирање предлога пројекта.  
           

Пријавни образац је саставни део овог Правилника. 
 
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен 
печатом (на местима која су за то предвиђена). 
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Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају у складу са законом. 
Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно,  како би пријава могла да се процени на 
најбољи могући начин . 
 

Члан 8. 
 
Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци. 
Пријава се предаје на писарницу општине Житиште или шаље поштом на доле назначену адресу: 
Општина Житиште 
Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама 
Цара Душана 15 
23210 Житиште 
 
 
Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене 
на другу адресу неће бити узете у разматрање. 
Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 
ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И 
ВЕРСКИХ ЗАЈЕВНИЦА и „НЕ ОТВАРАТИ“ 
Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. 
 

Члан 9. 
 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 
дана. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека 
последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа, односно потврда 
пријема од стране Писарнице Општинске Управе. 
 

Члан 10. 
 
             Пријаве   за   доделу   средстава   Комисија   оцењује   према   мерилима и   
критеријумима прописаним овим Правилником. 
 
Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са следећим 
мерилима и критеријумима: 
 
- приликом расподеле средстава превасходно се води рачуна о броју верника и верских објеката; 
- да ли је верски објекат под заштитом државе; 
- у кавом се стању налази објекат – да ли су инвестициони захвати и да ли је због руинираности 
угрожена ---безбедност верника; 
- да ли пројекат обнове и санације подржава и сматра приоритетом црквена централа са територије 
на којој се - дотична црква налази; 
- да ли су и од других извора донација сакупљена средства; 
- да ли је обезбеђено споствено учешће у реализацији пројекта; 
- да црква није добила средства у дужем временском периоду и колико је до сада добила од Општине 
Житиште; 
- да ли се ради о изградњи новог објекта или је обнова постојећег; 
- карактер хитности за инвестиционе захтеве у сваком конкретном случају; 
- када су у питању црквене манифестације процењује се карактер и значај те манифестације; 
- када је у питању научна и издавачка делатност, процењује се значај пројекта везаног за ту 
делатност, односно -значај стручних и научних скупова. 
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Члан 11. 
 

Сваком  предлогу  пројекта  Комисија  ће  доделити  одређен  број  поена ,  на  основу  кога  
ће бити сачињена бодовна ранг листа. 

Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројекта. 
Отварање пристиглих предлога пројеката вршиће се пред присутним члановима комисије. 

У  случају  да  је  већи  број  пројеката  освојио  једнак  број, предност ће бити дата пројектима који 
имају обезбеђено додатно финансирање од стране других донатора, односно колика је хитност 
реализације пројекта. 
 

Члан 12. 
 

У случају подношења прдлога пројеката која је неблаговремена, недозвољена и издата од 
неовлашћеног лица, иста ће бити одбијена. 
 

Члан 13. 
 

По  завршетку  конкурса  и  обраде  пријава  Комисија  ће  у  року  од  30  дана  од  
завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу. 
 

Извештај садржи све поднете пријаве, прелиминарну листу са бодовима предложених 
пројеката и предлог одлуке о избору пројекта који ће се финансирати из буџета општине Житиште. 

Извештај и прелиминарна листа објаљују се на огласној табли општине Житиште и на 
интернет порталу општине Житиште. Извештај се доставља Председнику општине и општинском 
већу. 

Незадовољни подносиоци пријаве имају право на приговор Комисији на истакнуту ранг листу 
у року од 3 дана од дана истицања. Евентуалне приговоре решава Комисија у року од 3 дана од дана 
истека рока за приговор. 

Комисија на основу извештаја доноси Одлуку о избору пројеката која ће се финансирати из 
буџета Општине Житиште. 

Решења о додели средстава на основу Одлуке о избору пројеката доноси Комисија на основу 
којег ће се саставити уговор који потписује Председник општине са представницима цркава и 
верских заједница. 

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата, писмено на адресу: 
 
Општина Житиште 
Општинско веће – Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама 
Цара Душана 15 
23210 Житиште 
 
Са назнаком „Жалба на решење Комисије да доделу средстава црквама и верским заједницама из 
буџета општине Житиште“. 
 
Општинско веће решава у другом степену по поднетим жалбама у складу са законом. 
 
Жалба одлаже извршење решења. 
 

Члан 14. 
 

Уговор о финасирању пројекта из буџета општине Житиште садржи: 
 
-податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање); 
-назив и садржину пројекта; 
-укупну вредност пројекта; 
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-износ средстава која се додељују из буџета општине Житиште за реализацију пројекта; 
-крајњи рок за реализацију пројекта; 
-права и обавезе уговорних страна; 
-услове за раскид уговора; 
-начин решавања спорова. 
 

Члан 15. 
 

Корисници средстава из овог Правилника дужни су да Комисији доставе  наративни  и 
финансијки  месечни  извештај о рализацији пројекта након 30 дана од дана завршетка  реализације 
пројекта односно најкасније до 15.децембра текуће године. 

Образац  за  наративни  и  финансијски  извештај  је  саставни  део  овог Правилника. 
Уколико корисник средстава  није доставило тражене извештаје из става 1. овог члана или ако су 
одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да у буџет општине 
Житиште врате уплаћена средства, у року од 30 дана од дана раскида уговра о додели средстава уз 
увећање каматне стопе законом утврђене. 

У  случају  да  корисник  средстава врши злоупотребу  права  из закљученог уговора, као  и 
у случају непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених 
средстава у буџет  општине Житиште,  Председник општине ус сагласност општинског већа 
општине Житиште ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за свесно кршење 
уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета општине Житиште. 

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава буџета 
општине Житиште вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим корисницима  
и одговорним правним лицима по новим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати 
средства из буџета општине Житиште у   наредне три године, рачунајући од године у којој је донета 
правоснажна одлука. 
 

Члан 16. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења решења о давању сагласности 
од стране Општинског већа општине Житиште. 
 

Правилник објaвити у Службеном листу општине Житиште. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Председник Општине Житиште 
Број:II-401-48/2013 
Дана: 28.3.2013. 
Житиште 
                                                                                                                 Председник општине Житиште 
                                                                                                                              Душан Милићев с.р. 
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На основу  члана 219 . Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“ 

број 107/2005,  72/2009, 88/2010 , 57/2011 и 119/2012 ) и члана  58. Статута Општине Житиште 
(„Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Председник Општине Житиште дана 4. марта 
2013. године  доноси  

РЕШЕЊЕ 

о   одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 
здравствене установе и издавања потврде о смрти на територији Општине Житиште 

I 
За стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 

издавања потврде о смрти на територији Општине Житиште , са даном доношења овог Решења, на 
период од четири године, одређују се доктори медицине Дома здравља Житиште  и то:  

1.Тодорић др Биљана 
2.Манојловић др Наташа 
3.Богуновић Грујић др Лија 
4.Китареску др Дојнел 
5.Трнинић др Стана 
6.Грујић др Тодор 
7.Петровић др Габријел 
8.Околишан др Драгица 
9.Ракочевић др Татјана 
10.Трипић др Мира 
11.Антић др Иван 
12.Драшковић др Тамара 
13. Репац др Винка 
14.Влатковић др Зоранка 
15. Рошу др Анелија 
16. Тодоровић др Ангелина 
17. Лоди др Габор 
18.Балош др Филип 
19.Пантић др Ксенија 

II 
Задатак доктора медицине из тачке I овог решења је да врши стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти у складу са одредбама 
Закона о здравственој заштити . 

III 
Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла 

ван здравствене установе обезбеђују се у буџету општине.  
 

IV 
Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Житиште".  

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Житиште 
Председник општине Житиште                                                                                                                               
Број: II-512-1/2013 Председник општине Житиште 
Датум:04.03.2013. Душан Милићев с.р. 
Житиште 
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На основу  члана 219 . Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“ 
број 107/2005,  72/2009, 88/2010 , 57/2011 и 119/2012 ) и члана  58. Статута Општине Житиште 
(„Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Председник Општине Житиште дана 28. марта 
2013. године  доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о измени и допуни решења број :II-512-1/2013 од  04.03.2013. 
 
I 

             За стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и 
издавања потврде о смрти на територији Општине Житиште , са даном доношења овог Решења, на 
период од четири године, допуњује  се списак доктора медицине Дома здравља Житиште  и то:  

- У члану 1. став 1 Решења,  редни број  20. Пешут др Александар, 
 доктор медицине  у  Здравственој станици Житиште. 
  

II 

Задатак доктора медицине из тачке I овог решења је да врши стручно утврђивање времена и узрока 
смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти у складу са одредбама Закона 
о здравственој заштити . 

III 

Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван 
здравствене установе обезбеђују се у буџету општине.  

IV 

Ово решење објавити у "Службеном листу Општине Житиште".  

 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Житиште 
Председник општине Житиште                                                 
Број: II-512-1/2013-2 
Датум:28.03.2013. 
                                                                                              Председник општине Житиште 
 Душан Милићев с.р. 
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