
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVII         Житиште          25.7.2013.           Број 25. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
 
 На основу члана 46. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 
16/2008 и 20/2013) Општинско веће општине Житиште на седници одржаној 25.7.2013. године 
донело је следећу  
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И  

ТРАЈНА РЕШЕЊА 
 

Члан 1.  
 

  У члану 1.  став први Одлуке о образовању Савета за управљање миграцијама и трајна 
решења број IV– 02-79/2012 врши се измена и допуна  на следећи начин :  
Под редним бројем 1. уместо ,,Душан  Милићев“ уписује  се ,,Љубинко Петковић“, а под редним 
бројем 4.  уместо ,, Дејан Мелар “ уписује се ,,Далибор Голубовић“. 
              Остале одредбе одлуке остају непромењене.  
 
             

Члан 2. 
 

 Одлуку о измени и допуни одлуке  објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
 
 

                                                                     
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинско веће 
Број: IV-02-47/2013 
Дана: 25.7.2013. 
Житиште 

                                                                                      Председник Општине Житиште 
                                                                                      Председник Општинског већа 
                                                                                       Љубинко Петковић с.р. 
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На основу члана 61. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 
16/2008 и 19/2013), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште („Службени лист 
општине Житиште“ број 16/2008), члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житиште 
и члана 3. Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница („Службени лист општине 
Житиште“ број 9/2013) 

Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 25.7.2013. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
 

Члан 1. 
У Решењу о образовању комисије за доделу средтава црквама и верским заједницама број IV-

02-45/2013 од 24.7.2013. године у члану 2. став1. тачка 5. уместо „Угреновић Драгољуба“, који се 
разрешава чланства у Комисији, за члана Комисије именује се Жељко Давидовић“. 

 
Члан 2. 

 
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
 
 
 
 

Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Општинско веће 
Број: IV-02-45/2013 
Дана: 25.7.2013. 
Житиште 
 
  
 
                                                                                                Председник Општинског већа 
 Председник Општине Житиште 
                                                                                                      Љубинко Петковић 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 26. седници Општинског већа Општине Житиште одржаној дана 25.07.2013. године 
донето је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

Даје се  сагласност Председнику Општине на Одлуку о  расписивање Јавног конкурса за 
финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Житиште и   текст конкурса   
које је предложила Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама. 
 

I I 
 

 
У „Службеном листу Општине Житиште“ обајавити Јавни конкурс за финансирање пројеката  

буџета општине Житиште. 
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 

 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Општинско веће Општине Житиште 
Број: IV-401-201/2013-1 
Дана:25.07.2013. 
Житиште 
 
 
 

Председник Општинског већа 
         Општине Житиште 
 
    Љубинко Петковић с.р. 
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На основу члана чл. 61. Статута општине Житиште («Службени лист општине Житиште 
бр.16/2008 и 20/2013), члана 2. Одлуке о општинском већу општине Житиште (''Службени лист 
општине Житиште''број:16/2008), члана 32. Пословника о раду  Општинског већа општине Житиште, 
по захтеву Стрелаца Хидрометеоролошког завода „Самош“ Општине Житиште, Општинско веће 
општине Житиште, на седници одржаној дана 25.07.2013. године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

О ОДОБРАВАЊУ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ СТРЕЛЦИМА 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА „САМОШ“ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
  
 

Члан 1. 
 Одорава се исплата накнаде стрелацима Хидрометеоролошког завода „Самош“ Општине 

Житиште ангажованих на активностима противградне заштите на територији Општине Житиште у 
износу од 2000,00 динара, у нето износу по члану за месеце август, септембар и октобар 2013.године 
  

Члан 2. 
Накнада из претходног члана ће се исплатити од средстава за издавање у закуп 

пољопривредног земљишта за укупно 25 стрелаца.  
 

Члан 3. 
       Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Житиште“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Општинско веће 
Број: IV-401-204 /2013 
Дана: 25.07.2013.године 
 Житиште 

Председник Општинског већа 
Председник Општине Житиште 

 
Љубинко Петковић с.р. 
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 На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 
Србије“ број 54/2009 и члана 5. Одлуке о буџету општине Житиште за 2013.годину („Службени лист 
општине Житиште“ број 34/2012) Предлога Комисије  за доделу средстава црквама и верским 
заједницама у складу са Правилником  о начину финансирања цркава и верских заједница  из буџета 
општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 9/2013)  и Решења општинског већа о 
давању сагласности  број : IV-401-201/2013- 1 Председник Општине Житиште доноси  
 

О д л у к у 
О расписивању   јавног конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета 

општине Житиште  
                                                                                        

и  расписује  
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
На основу одлуке о буџету општине Житиште и Правилника о финансирању пројеката цркава и 
верских заједница укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката цркава и верских 
заједница  из буџета општине Житиште за 2013. годину износи 2.400.000,00 динара. 
 
ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА: 
 
Средства намењена црквама и верским заједницама из овог Јавног конкурса могу да се користе за 
реализацију пројеката и захтева из следећих области: 
- Инвестиционе радове на црквеним храмовима и другим скаларним објектима; 
- Обнову парохијских домова; 
- Обнову икона; 
- Реконструкцију фасада и кречење црквених храмова; 
- Обнову крова на црквама и верским објектима; 
- Пресецање и санирање влаге на црквеним зидовима; 
- Уређење простора око вркве – озелењавање, изградња приступних стаза и обезбеђење клупа за 

седење; 
- Обнову пропалих ограда око  цркве; 
- Организовање традиционалних годишњица и дарума који су посвећени имену које црква носи; 
- Организовање црквених манифестација; 
- Неговање и развој рада црквених хорова и његовог учешћа на хорским фестивалима; 
- Издавачку и научну делатност. 

 
 
УСЛОВИ КОКУРСА: 
 

- Право учешћа на Конкурсу имају цркве или верске заједница које су регистроване на 
територији општине Житиште, с тим да све своје пројектне активности морају реализовати 
на територији општине Житиште. 

- Подносилац може аплицирати само са једним пројектом са више пројектних активности, а 
висина тражених средстава не може бити већа од 300.000,00 динара. 

- Пријаве на Конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети у Општини Житиште, 
Цара Душана 15, Житиште или са сајта www.zitiste.rs 

- Подносилац пријаве доставља следећу документацију: 
1. Пријавни образац (који садржи образац предлога пројекта и образац за буџет 

пројекта); 
2. Фотокопија ПИБ обрасца 
3. Фотокопија картона депонованих потписа 
4. Фотокопија личне карте одговорног лица 
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5. Сагласност виших органа цркве или верске заједнице на предлог пројекта; 
6. Изјава одговорног лица да су обезбеђена средства од других донатора, односно да је 

обезбеђено сопствено финансирање предлога пројекта. 
 

Пријаве на конкурс са припадајућом документацијом се доставља у једној затвореној 
пошиљци на адресу: 
Општина Житиште 
Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама 
Цара Душана 15 
23210 Житиште 
Са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И „НЕ ОТВАРАТИ“  

- Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно попуњене 
пријаве, пријаве које нису поднете ос стране овлешћених лица, као и пријаве које нису 
предмет конкурса. 

- Рок за подношење пријава по Јавном конкурсу је 09.08.2013. године. 
- Одлуку о додели средстава доноси Комисија у року до 30 дана од дана завршетка конкурса. 

Рок за жалбу на Одлуку комисије је 8 дана од дана објaвиљивања рекултата писмено на 
адресу: 
Општина Житиште 
Општинско веће - Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама 
Цара Душана 15 
23210 Житиште 

- Након донете одлуке о финансирању пројеката, подносилац је позива да потпише уговор са 
општином Житиште.  

- Црквама и верским заједницама којима су средства одобрена дужни су да пре закључивања 
Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор. 

- Све додатне имформације у вези са реализацијом Конкурса могу се добити у Општини 
Житиште на телефон 023/821-306. – Председница Комисије – Дијана Барнес 
 

   
                                                                                                     

 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Oпштина Житиште 
Председник Општине 
Број:II-401-201/2013 
Датум: 25.07.2013. 
Житиште 

Председник Општине Житиште 
                                                                                                       Љубинко Петковић с.р. 
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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), и  сагласности Општинског већа општине Житиште, решење број IV-02-I-02-48/2013 од 
дана 25. 7. 2013. године, Председник  општине  Житиште    донео је: 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  
 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
 

Члан 1. 
 

Члан 2. Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница број II-401-48/2013 од 
дана 28. 3. 2013.године (Службени лист општине Житиште број 9/2013)  мења се и гласи: 

,, Додела средстава се врши по правилу путем редовног конкурса. 
   Изузетно, председник општине може својим посебним решењем  одобрити захтев за доделу 

средстава цркви, односно верској заједници, у максималном износу од 150.000,00 динара у хитним 
случајевима. 

  По основу хитности  у току једне буџетске године макисимало се могу одобрити средства у 
износ до 20% од укупно   планираног Одлуком о буџету општине Житиште износа за финансирање 
верских заједница за текућу годину.“     

    
Члан 2. 

 
Остале одредбе Правилника остају непромењене. 
Правилник о измени и допуни Правилника о начину финансирања цркава и верских   

заједница ступа на снагу даном објављивања решења и давању сагласности на Правилник о измени и 
допуни Правилника о начину финансирања цркава и верских  у Службеном листу Општине Житиште 
.  

Правилник и решење о давању сагласности на правилник објавити у Службеном листу 
Општине Житиште. 

  
                                                                                                     Председник  
                                                                                             Општине  Житиште  
 
                                                                                             Љубинко Петковић с.р. 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште  
Председник Општине 
Број : II- 401-48/2013-1 
Дана : 25. 7. 2013.  
Житиште   
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С А Д Р Ж А Ј 
 

                                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 
 

1. Одлука о измени и допуни одлуке о образовању Савета за управљање миграцијама и 
трајна решења................................................................................................................................1. 

2. Решење о изменама решења о образовању Комисије за доделу средстава црквама и 
верским заједницама.....................................................................................................................2. 

3. Решење о сагласности на Одлуку о расписивању јавног конкурса за финансирање 
пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Житиште.......................................3. 

4. Закључак о одобравању исплате накнаде стрелцима хидрометеоролошког завода „Самош“  
Општине Житиште......................................................................................................................4. 

 
 

АКТИ  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 
 

5. Одлука о расписивању јавног конкурса за финансирање пројеката цркава и верских 
заједница из буџета општине Житиште......................................................................................5. 

6. Правилник о измени и допуни правилника о начину финансирања цркава и верских 
заједница........................................................................................................................................7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном информисању 

(„Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се сходно 
наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: Општинска управа Житиште, Цара 
Душана 15. 
            Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 
            Службени лист Општине Житиште излази по потреби 
 
 
 


