
 
 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
Година XXIX         Житиште            20.11.2015.           Број  32. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 
 

На основу  члана 20. и члана 32. тачка 20.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“  број 127/2009) члана 42. Статута општине Житиште  („Службени лист општине Житиште“ број 
16/2008 25/2013)   на седници Скупштине општине Житиште одржаној  дана   20.11.2015.  године 
донета је   
 
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ   
О ПРАВУ НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА НОВОРОЂЕНУ  ДЕЦУ 

 
Члан 1. 

  
- У члану 7.  брише се број  ,,6“  и уместо њега уноси број  ,,12“; 
 

Члан 2. 
 

- У члану 10. након другог става додаје се нови став који гласи :  
,, уз захтев за остваривање права на новчану накаду за новорођену децу  у случају када је мајка 
детета страни држављанин, осим  доказа из става 1.  овог члана  отац је дужан доставити  и доказе 
који је односе на испуњеност услова на страни мајке и то :  

1. Доказ да је мајка страни држављанин – (уверење о држављанству - односно фотокопија 
пасоша) 

2. Доказ да мајка има статус стално настањеног лица или пријаву боравишта на територији 
Републике Србије (Фотокопија исправе којом се доказује статус стално настањеног странца). 

3. Доказ о постојању брачне односно ванбрачне заједнице мајке са оцем детета.“ 
 

Члан 3. 
 

          Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Житиште“.  
           Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“ .  
 
                                                               
                                                                         
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Житиште  
Скупштина општине Житиште  
Број : I-020-25/2015 
Дана :  20.11. 2015.                                                 
Ж и т и ш т е                                                                             

 
                                                                         Председник Скупштине општине Житиште 
 
                                                                                              Зоран Касаловић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/07) члана 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11) и члана 42. 
Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008, 20/2013 ) Скупштина 
општине Житиште на седници одржаној дана  20.11. 12015. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У   О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ  
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
 

Члан 1.          
          
          У одељку 7 . ,, Помоћ у натури “,  у члану 33.  став други ,   после речи : ,,Центра за социјални 
рад”  додају се речи : ,,односно  општинска комисија доделу једнократне  помоћи у натури“.  
         Након става 2.  додаје се  став трећи  који гласи :,, Правилник о  поступку остваривања права на 
једнократну помоћ у натури  доноси Општинско веће општине Житиште .“   
 

Члан 2.  
 

         У члану  35 . став трећи . после речи :  ,,  Центар за социјални рад”  додају се речи :  
,, односно  општинска комисија доделу једнократне  помоћи у натури“.  
 

Члан 3.  
 
         У члану 72 . став први после речи : ,, Центар за социјални рад”  додају се речи: ,, односно  
општинска комисија доделу једнократне  помоћи у натури“. 
 

Члан 4.  
 

          У члану 73. став први :  после речи : ,, Центар за социјални рад”  додају се речи:  
,, односно  општинска комисија доделу једнократне  помоћи у натури“. 
 

Члан 5. 
 
          Након члана 76.  додаје се члан 76 а.  који гласи : 
          ,,Општина    Житиште може основати Канцеларију за смањење сиромаштва грађана  општине 
Житиште ради остваривања права на потпунију и свеобухватнију социјалну заштиту грађана  
општине Житиште. 
          Акт о оснивању канцеларије доноси Општинско веће општине Житиште . “ 
 

Члан 6.  
           
          Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Општитне 
Житиште.“   
          Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“ .  
       
РЕПБУЛИКА СРБИЈА 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
Скупштина  Општине Житиште  
Број: I-020- 24/2015                
Датум : 20.11. 2015. године                                       Председник Скупштине Општине Житиште            

 
                                                                           Зоран Касаловић с.р.  
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 
129/2007) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште („Службени лист општине 
Житиште“ број: 16/2008 и 20/2013), Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 
20.11.2015.године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  О  РАЗРЕШЕЊУ  И  

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

  
 
I 

             Разрешава се функције Председника Управног одбора  Културно просветне заједнице 
општине Житиште Рожи Адриен – представник у Управном одбору испред локалне самоуправе. 
 

II 
За Председника Управног одбора Културно просветне заједнице општине Житиште именује 

се Барна Едвин из Торде, представник у Управном одбору  испред локалне самоуправе. 
 

III 
Мандат новоизабраног члана у Управном одбору КПЗ почиње да тече од наредног дана од 

дана објављивања решења, а траје док траје мандат Управног одбора изабраног решењем СО 
Житиште I-022-22/2012-2 дана 20.12.2012. године односно дана 19.11.2016.године. 

 
IV 

  Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.  
 

Образложење 
 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи и члану 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште, који предвиђају да 
Скупштина општине именује и разрешава управне и надзорне одборе, именује и разрешава 
директоре јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач. Закон о култури као и Статут 
Културно просветне заједнице Житиште предвиђају да Управни одбор Културно просветне заједнице 
именује и разрешава Скупштина општине Житиште као оснивач. 
 Досадашња председница Управног одбора КПЗ Рожи Адриен се одселила и не живи више у 
Републици Србији, због чега се приступа именовању новог председника Управног одбора КПЗ.  

 Комисија за административно – мандатна питања утврдила је да предложени кандидат за 
председникаУправног одбора КПЗ испуњава све законски прописане услове за обављање ове 
функције, те  се за председника Управног одбора КПЗ предлаже Барна Едвин из Торде. 
 
             
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште                                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                 
Број: I-020-23/2015                                                        
Дана: 20.11.2015.године 
Ж И Т И Ш Т Е  
 

                                                     Председник Скупштине Општине  Житиште 
 

                                                    Зоран Касаловић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број 129/07), 
члан 53. и члан 54. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 
72/2009) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008, 20/2013) 
Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 20.11.2015. године доноси следеће  

 
  

Р Е Ш Е Њ Е   О   РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“  СРПСКИ ИТЕБЕЈ 
 
 
I 

Разрешава  се члан   Школског одбора Основне школе ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј, 
представник  из реда запослених и то :  
 

- Драгана Црњански, професор из Зрењанина 
 

II 
            За члана  Школског одбора   Основне школе „Милош Црњански “ Српски Итебеј из реда запослених 
именује  се:   
 

- Горан Радаковић,  професор  из Зрењанина 
 
Мандат новоименованог чланова траје док траје мандат органа управљања.  

             
III 

              Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Решење ступа на снагу даном  
објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 

O б р а з л о ж е њ е 
             Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама васпитања и образовања, који 
чланом 54. уређује начин именовања органа упрвљања  у основним и средњим школама  и који предвиђа да по 
три члана у Школском одбору чине представници запослених, родитеља и  јединице локалне самоуправе, да 
представника испред запослених  предлаже васпитно – образовно односно наставничко веће, а  да решење о 
именовању  доноси СО те да је исто коначно у управном поступку.   
             Основна школа ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј, 30. октобра 2015. године доставила је обавештење 
да се од стране наставничког већа предлаже да се члан Школског одбора, Драгана Црњански, којој је престао 
радни однос у овој основној школи, разреши чланства у Школском одбору, те да се уместо ње за члана 
Школског одбора именује Горан Радаковић, професор из Зрењанина, улица Руже Шулман бр. 47/27,а  на 
основу предлога Наставничког већа Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј са седнице одржане 
дана 19.10.2015. године. 
              Како предложени кандидат  за члана  Школског одбора ОШ ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј, 
представник испред реда запослених, испуњава услове за чланство  јер је  предложен  од стране наставничког 
већа ОШ  ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј, а нема сметње за чланство у органу управљања као 
представник  запослених   радника,  јер  нема  дете на школовању у истој школи , није ни одборник у  
Скупштини општине Житиште, нема ни могућности да заступа интересе више структура,  комисија за 
административно – мандатна питања Скупштине општине Житиште предложила је доношење решења о 
разрешењу и  именовању члана Школског одбора ОШ ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј. 
             
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште                     
Број : I- 022-36/2015                                                          Председник Скупштине општине  Житиште 
Дана : 20.11.2015.                                                                                
Житиште                                                                                                  Зоран Касаловић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/07) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште 
(„Службени лист општине Житиште“ број 16/2008, 20/2013) Скупштина општине Житиште је на 
својој седници одржаној дана 20.11.2015. године донела следећи  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Десанка Максимовић“ 
Житиште за радну 2015/2016 годину. 
 

II 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број: I-022-35/2015 
Дана: 20.11.2015. 
Житиште 

 
 

 
Председник Скупштине  општине Житиште 

                                
                                                     Зоран Касаловић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 
 

 
1. Одлука о измени и допуни одлуке о праву на новчану накнаду за новорођену децу ............................ 1. 
2. Одлука о измени и допуни одлуке о социјалној заштити грађана .......................................................... 2. 
3. Решење о разрешењу и о именовању председника Управног одбора Културно просбете заједнице 

општине Житиште ..................................................................................................................................... 3. 
4. Решење о разрешењу и о именовању члана Школског одбораа Основне школе „Милош Црњански“ 

Српсли Итебеј ............................................................................................................................................ 4. 
5. Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Десанка 

Максимовић“ Житиште ............................................................................................................................. 5. 
 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Издавач: Општинска управа Житиште, Цара 
Душана 15. Штампа Општинска управа Житиште 

Електронски облик Службеног листа општине Житиште налази се на интернет страници 
www.zitiste.org.rs  
            Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац. 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                       
 


