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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

Година XXXVI     Житиште      31. октобар 2022.        Број 27. 

     Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

          На  основу члана 115. Закона о националним саветима националних мањина (Службени лист 

Републике Србије број 72/09, 20/14 и 47/18) члана 6. Одлуке о критеријумима за расподелу средстава из 

буџета општине Житиште за финансирање трошкова националних савета националних мањина (Службени 

лист Општине  Житиште број 7/21)  и члана  58. Статута Општине Житиште – пречишћен текст (Службени 

лист Општине Житиште број 10/2019)  Председник општине Житиште доноси дана 28. октобра 2022. године 

следеће  

Решење о расподели средстава националним саветима националих мањина из буџета 

Општине Житиште за 2022. годину  

      I  за  за финансирање трошкова националних савета националних мањина из буџета 

општине Житиште за 2022. годину распоређују се на се на следећи начин: 

- Националном  савету  мађарске националне мањине  - додељује се   средства у износу  

од 192.000,00 динара (стодеведесетдвехиљаде динара)  

- Националном  савету  румунске националне мањине - додељује се   средства у износу  од 

108.000,00 динара (стоосамхиљада динара) 

 

II   За спровођење овг Решења задужује се Одељење за буџет, финансије и трезор Општинске 

управе Житиште . 

 

III Решење је коначно и против њега није дозвољен приговор нити посебна жалба у Општини 

Житиште. 

 

IV Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.  

 

Образложење 

              Одлуком о критеријумима за расподелу средстава из буџета општине Житиште за 

финансирање трошкова националних савета националних мањина (Службени лист Општине  

Житиште број 7/21)  прописано је да се средства распоређују на начин да се 30%  распоређује 

се у једнаком износима регистрованим  националним саветима који представљају националне 

мањине чији језик је у службеној употреби у општини Житиште,  а износ од 70% се распоређује 
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националним саветима  који представљају националне мањине чији језик је у службеној 

употреби у општини Житиште према резултатима последњег пописа становништва. На основу 

свега напред наведеног Председник Општине је сходно овлашћењу из члана 6. Одлуке донео је  

Решење о расподели средстава националним саветима националих мањина из буџета Општине 

Житиште за 2022. годину. 

  Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште 

Број : II-401-139/2022 

У Житишту, дана : 28. октобра 2022.  

Председник Општине Житиште 

Митар Вучуревић с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                            

Општина Житиште                                        

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                       

Број: IV-06-58/2022-4 

Дана: 31.10.2022.године 

Ж и т и ш т е 

 

 

На основу члана 61. Статута општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“ број 10/2019 

– пречишћен текст), Општинско веће општине Житиште на седници одржаној 31.10.2022. године 

донело је 

З а к љ у ч а к 

 

Прихвата се Извештај о коришћењу средстава по програму коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Житиште за 

2021. годину. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Митар Вучуревић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Решење о расподели средстава националним саветима националних мањина из буџета општине 

Житиште за 2022 годину ................................................................................................................... 1. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

2. Закључак о прихватању Извештаја о коришћењу средстава по програму коришћења средстава 

за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Житиште за 2021. годину .................................................................................................................. 2. 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана . 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац. Службени лист Општине Житиште излази по 

потреби. 


