СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXVIII

Житиште

4.9.2014.

Излази по потреби

Број 26.
страна 1.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/2009,73/2010 и 93/2012 и 62/13,108/2013) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 93/2012), члана 42. Статута општине Житиште (''Службени
лист општине Житиште'' број 16/2008,20/2013) и Одлуке о буџету Општине Житиште за 2014.
годину (''Службени лист Општине Житиште'', број 47/2013 од 18.12.2013. године), Скупштина
општине Житиште на седници одржаној дана 4.9.2014.године донела је:
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету
Општине Житиште за 2014. годину
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета СО Житиште за 2014.годину(
у даљем тексту: буџет), њено извршење, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и
конкретних пројеката, управљање јавним дугом, коришћење донација, коришћење прихода од
продаје добара и услуга буџетских корисника, права и обавезе корисника буџетских средстава.
Члан 2.
Одлукa о буџету општине Житиште за 2014. годину, која је донета на седници Скупштине
општине Житиште, дана 18.12.2013. године, мења се члан 2. и гласи:
Буџет Општине Житиште за 2014. годину састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину

У динарима

743.582.224,00
741.082.224,00

Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Пренета неутрошена средства из ранијих година
110.629.000,00
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Нето финансирање
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
негативна – смањење готовинских средстава )

2.500.000,00
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Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су следећим
износима у рачуну прихода и примања :
Економска
Буџет за
Опис
класификација
2014.годину
2
3
1
I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Пренета неутрошена средства из ранијих година321121
110.629.000,00
нераспор. вишак
Текући приходи
1. Порески приходи
7
262.046.000,00
1.1 Порез на доходак грађана
711
201.046.000,00
1.3. Порез на имовину
713
55.900.000,00
1.4. Порез на наслеђе и поклоне

7133

2.000.000,00

1.5. Порез на пренос апсолутних права
2. Непорески приходи
2.1. Таксе
2.1.1. Локалне комуналне таксе
2.1.2. Локалне административне таксе
2.1.3. Боравишна такса
2.2. Накнаде
2.3. Самодопринос
2.4. Донације и трансфери
- Донације
- Трансфери од другог нивоа власти
2.4. Приходи настали употребом јавних средстава
- Приходи од 7411-7415
- Приходи давање у закуп, односно на коришћење
непокретности и покретних ствари у својини РС, које
користи ЈЛС, односно органи, организације и службе ЈЛС
и индиректни корисници њеног буџета
- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС, у
складу са законом

7134

13.000.000,00

714,716,741,742
7422
714552
7145,7415,7423
711180

155.550.000,00
154.950.000,00
100.000,00
500.000,00
145.700.000,00
17.000.000,00

732
733

312.136.224,00

7411-7415

108.200.000,00

- Приходи настали продајом услуга корисника средстава
буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и
правним лицима на основу њихове слободне воље
- Од тога : приходи од продаје добара и услуга
индиректних буџетских корисника
- Новчане казне и одузета имовинска корист
-Добровољни трансфери-физ.прав.лица
2.7. Остали непорески приходи
- Мешовити и неодређени приходи
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
7. Примања од продаје нефинансијске имовине

7421

7421

100.000,00

7421
742372

30.000.000,00

743
744

2.300.000,00
3.000.000,00

745

4.000.000,00

7721

50.000,00

812

200.000,00
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Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:
Економска
Буџет за
Опис
класификација
2014.годину
1
2
3
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Текући расходи:
4
1. Расходи за запослене
41
173.252.833,00
- Плате и додаци запослених
411
125.956.434,00
- Социјални доприноси на терет послодавца
412
22.534.665,00
- Накнаде у натури
413
700.000,00
- Социјална давања запосленима
414
7.200.000,00
- Накнаде трошкова за запослене
415
8.351.734,00
- Награде запосленима и остали посебни расходи
416
3.410.000,00
-Посланички додатак,накнада одборницима
417
5.100.000,00
2. Коришћење услуга и роба
42
283.885.243,00
- Стални трошкови
421
63.370.219,00
- Трошкови путовања
422
6.262.000,00
- Услуге по уговору
423
85.115.724,00
- Специјализоване услуге
424
85.485.000,00
- Текуће поправке и одржавање
425
12.065.000,00
- Материјал
426
31.587.300,00
3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
44
1.950.000,00
- Отплата домаћих камата
441
1.550.000,00
-Пратећи трошкови задужења
444
400.000,00
4. Субвенције
45
38.300.000,00
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
451
38.300.000,00
- Капиталне субвенције
452
- Текуће субвенције приватним предузећима
454
5. Дотације и трансфери
46
68.645.338,00
- Текући трансфери осталим нивоима власти
4631
63.795.338,00
- Капитални трансфери осталим нивоима власти
4632
- Остале дотације и трансфери
465
4.850.000,00
6. Социјално осигурање и социјална заштита
47
66.180.000,00
- Накнада за социјалну заштиту из буџета
472
66.180.000,00
7. Остали расходи
48
48.257.810,00
- Дотације невладиним организацијама
481
36.972.000,00
- Порези, обавезне таксе и казне
482
5.185.810,00
- Новчане казне и пенали по решењу судова
483
1.600.000,00
-Накнада штете за штету или повр.насталу услед
елемент.непогода
484
4.000.000,00
- Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних
органа
485
500.000,00
8. Резерве
49
- Средства резерве
499
16.800.000,00
Издаци за нефинансијску имовину
5
153.340.000,00
9. Основна средства
51
153.340.000,00
- Зграде и грађевински објекти
511
125.630.000,00
- Машине и опрема
512
25.910.000,00
- Остале некретнине и опрема
513
900.000,00
- Нематеријална имовина
515
900.000,00
10. Залихе
52
- Робне резерве
521
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11. Природна имовина
- Земљиште

страна
54
541

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Економска
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
класификација
1
Нето финансирање
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од
домаћих банака)
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаће финансијске имовине
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
Промена стања на рачуну
(позитивна – повећање готовинских средстава
Негативна – смањење готовинских средстава)

4

Износ

2
9
91
911
92
921
321121
6
61
611
62
621

4
-------------------------110.629.000,00

2.500.000,00

Укупни приходи буџета општине Житиште, за 2014. годину, утврђују се у износу од
854.211.224,00 динара.
Члан 3.
Члан 3.мења се и гласи:
Буџет за 2014.годину састоји се од:
1.-Приходи у износу од 743.582.224,00 динара
2.- Пренета средства по завршном рачуну за 2013.годину у износу од 110.629.000,00 динара
3.-Укупни приходи: 854.211.224,00 динара
4.-Укупни расходи: 854.211.224,00 динара
Члан 4.
Мења се члан 4.Одлуке о буџету општине Житиште и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 12.800.000,00
динара.
Средства из става 1.овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о
употреби средстава текуће буџетске резерве.
Члан 5.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од
4.000.000,00 динара и користе се у складу са чланом 70.Закона о буџетском систему.
Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о
употреби средстава сталне буџетске резерве.
Члан 6.
Члан 6. мења се у делу Капитални расходи 2014-2016.година:
Редни број 62-Санација и ремедијација сметлишта у Торку уместо 2.500.000,00 динара утврђује се
износ од 6.000.000,00 динара.
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Додаје се редни број 39а и гласи: Реконструкција и санација котларница за даљинско грејање у
Житишту и утврђује се износ од 8.000.000,00 динара
Додаје се редни број 60а и гласи: Довршетак изградње верских објеката –црква у Честерегу и Торку
и утврђује се износ од 4.000.000,00 динара
Члан 7.
Мења се члан 7.и гласи:
Овом Одлуком о буџету за 2014.годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у укупном
износу од 125.630.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи
начин:
-из текућих прихода буџета у износу од 77.468.000,00 динара
-суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од 48.162.000,00 динара
-из средстава донација од међународних организација у износу____ динара.
За капиталне пројекте планирано је да се у 2015.години обезбеде средства у буџету јединице
локалне самоуправе у укупном износу од 135.600.000,00 динара.
Планирана структура извора средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових пројеката у
2015.години је следећа:
-текући приходи буџета у износу од 45.200.000,00 динара
-суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од 90.400.000,00 динара
- из средстава донација од међународних организација у износу од ____ динара.
У 2016.години потребно је у буџету општине за планиране капиталне пројекте обезбедити средства
у укупном износу од 139.900.000,00динара.
Планирана структура извора средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових пројеката у
2016.години је следећа:
-текући приходи буџета у износу од 49.900.000,00 динара
-суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од 90.000.000,00 динара
- из средстава донација од међународних организација у износу од ___динара.
Члан 8 .
У плану прихода буџета по врстама за 2014.годину,мења се члан 8. у следећим позицијама:
1-Порез на имовину, утвђује се износ од 50.900.000,00 динара, уместо досадашњег износа од
40.900.000,00 динара
Економска
Опис позиције
класификација
711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110
Порез на зараде
711120
711143
711145
711140
711150
711160
711180
711190
713
713120
713310
713423
714

Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп
Порез на приходе од имовине ( пољопривреде) и
земљиште
Порез на добитке од игара на срећу
Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос
Порез на друге приходе
Укупно 711:
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Укупно 713:
Порези на добра и услуге

Износ

137.000.000.00
8.000.000.00
2.000.000,00
400.000,00
25.000.000.00
200.000,00
200.000,00
17.000.000.00
11.246.000.00
201.046.000,00
50.900.000,00
2.000.000.00
13.000.000,00
65.900.000,00
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714430
714513
714547
714552
714562
716000
716110
733
733156
733158
733250

741
741150
741510
741522
741531
742
742150
742250
742350
742350
742372

743
743350
744
744251
745
745151
771
771100
812
812150
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Комунална такса за кориш. рекл. Паноа и
50.000.00
испис.фирме ван посл.простора-обједињена
Комунална такса за држање моторн.друмских
6.000.000,00
возила
Накнада за загађивање животне средине
500.000.00
Боравишна такса
500.000.00
Посебна накн.за заштиту и унапређ.животне сред.
3.000.000.00
Укупно 714:
10.050.000,00
Други порези
Комунална такса на фирму
2.000.000,00
Укупно 716:
2.000.000,00
Трансфери од других нивоа власти
Текући наменски трансфери, од АП Војводине у
62.750.000,00
корист општина
Ненаменски трансфери од АП Војводине у
198.882.224,00
корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери од других нивоа
власти
50.504.000,00
Укупно 733:
312.136.224,00
Приходи од имовине
Камате на средства буџета Општине
7.000.000.00
Накнада за коришћење природних добара46.000.000.00
минералних сировина
Приходи од закупа земље
55.000.000.00
Комунална такса за коришћење простора на ј.п.
200.000.00
Укупно 741:
108.200.000,00
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
100.000,00
Таксе у корист нивоа Општина
100.000.00
Приходи општинских органа
4.000.000,00
Остали приходи – од легализације објеката
500.000,00
Приходи индиректних кор.буџ.који се
30.000.000.00
оств.дос.активн.
Укупно 742:
34.700.000,00
Приходи од новчаних казни
Приходи од новчаних казни за прекршаје
2.300.000.00
Укупно 743:
2.300.000,00
Добровољни трансфери од физ.и правних лица
Капитални добровољни трансфери од физ.лица
3.000.000.00
Укупно 744:
3.000.000,00
Остали приходи
Остали приходи у корист Општине
4.000.000.00
Укупно 745:
4.000.000,00
Меморанд.ст.за рефунд.расхода
Меморандумске ставке за рефун.расхода
50.000.00
Укупно 771:
50.000,00
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист
200.000,00
општине
Укупно 812:
200.000,00
УКУПНO ПРИХОДИ :
743.582.224,00
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Члан 9.
Мења се члан 9. Одлуке о буџету и гласи:
Расходи из буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима и то :
Ек.
класиф.
41
411000
412000
413000
414000
415000
416000
417000
42
421000
422000
423000
424000
425000
426000
44
441
444
45
451000
46
463000
465000
47
472000
48
481000
482000
483000
484000
485000
499
499000
51
511000
512000
513000
515000
543100
611
611510
611411

Опис
Расходи за запослене
Плате, дод. и накнаде
Соц. давања на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде и остали посл. расх.
Посланички додатак, накнада одборницима
Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Суб. јав. пред. и нефин.орг.
Донације и трансфери
Транс. ост. нивоа власти
Остале дотације и трансфери
Социјална помоћ
Нак. за соц. заш. из буџета
Остали расходи
Дотације невладиних организација
Порези, обав. таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете –услед елементарних неп.
Накнада штете за повреду или штету од држ.
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Нематеријална имовина
Шуме
Отплате главнице
Отплата глав. дом. кредит.
Отплата глав.пословним банкама
УКУПНО:

Средства из буџета
173.252.833,00
125.956.434,00
22.534.665,00
700.000,00
7.200.000,00
8.351.734,00
3.410.000,00
5.100.000,00
283.885.243,00
63.370.219,00
6.262.000,00
85.115.724,00
85.485.000,00
12.065.000,00
31.587.300,00
1.950.000,00
1.550.000,00
400.000,00
38.300.000,00
38.300.000,00
68.645.338,00
63.795.338,00
4.850.000,00
66.180.000,00
66.180.000,00
48.257.810,00
36.972.000,00
5.185.810,00
1.600.000,00
4.000.000,00
500.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
153.340.000,00
125.630.000,00
25.910.000,00
900.000,00
900.000,00
3.600.000,00
2.500.000,00
1.100.000,00
854.211.224,00
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Члан 10.
У посебном делу буџета мења се члан 10. и гласи: Средства из Одлуке о изменама и
допунама Одлуке у износу од 854.211.224,00 динара.

1.

3

Ек.
клас.
Позиц
ија

Глава
2

Функ
ција

Раздео
1

4

5

1

411

110

2
3
4
5

412
413
414
415

6

416

7
8

417
421

9

422

10

423

11

425

12

426

13
14
15

482
512
513
01

980

16

472

01

Опис
6
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ОДБОРНИЦИ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послода.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде запосленима и остали
посебни расх.
Накнада одборицима
Стални трошкови
Трошкови путовања( средства ове
апроп.користиће се за испл.:-путни
тр.функционера;путни
тр.одборника)
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал(канцел.материјал,
бензин)
Порези,обавезне таксе
Машине и опрема
Остала основна средства
Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Образовање неквалификовано на
другом местуОва апропријација
користиће се за доделе награда
успешним и талентованим
ученицима
Накнаде из буџета-ученичке
награде
Укупно за функцију 980:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета

Укупна средства
7

4.753.000,00
845.400,00
100.000,00
300.000,00
500.000,00
200.000,00
5.100.000,00
200.000,00

500.000,00
400.000,00
500.000,00
1.500.000,00
500.000,00
400.000,00
100.000,00

15.898.400,00

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
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110

17
18
19
20
21

411
412
413
414
415

22

416

23
24
25

421
422
423
423
59
425
426
482

26
27
28
29
29/
1
30

484
512
01

01
3

3.1

130
31
32
33
34
35
36

411
412
413
414
414
415

37

416

38

421

39
40

422
423

41

424

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Извршни
и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послода.
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде трошкова запосленима
Награде запосленима и остали
посл.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Накнада члановима већа
Текуће поправке и одржавање
Материјал (кан.мат.,бензин)
Порези, обавезне таксе
Накн.штете за штету или
пов.нанету услед ел.непогода
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију
110:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 110:
Извори финансирања за раздео
2:Приходи из буџета
Укупно за раздео 2:
Општинска управа
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послода.
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Отпремнине
Накнаде запосленима
Награде зап. и остали
посл.расходи-јубиларне
Стални трошкови –укључује и
трошкове дератизације, као и
обавезе према Водама Војводине
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услугеукључујући услуге одржавања
аутопутева и природних

страна
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10.246.817,00
1.874.120,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
400.000,00
4.398.000,00
3.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
600.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00

30.818.937,00

30.818.937,00

40.346.100,00
7.221.600,00
500.000,00
800.000,00
3.000.000,00
2.800.000,00
1.500.000,00

30.000.000,00
3.500.000,00
23.000.000,00

20.400.000,00
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површина-зелене
површине:12.000.000,00динара
42
43

425
426

44

451

45

46

47

48

49

465

472

472

472

481

Текуће поправке и одржавање
Материјал ( кан. мат. , бензин )
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама-медијске услуге,
рекламе и пропаганде
Остале дотације и трансферитекуће
Ова апропријација користиће се у
складу са донетим Правилником о
праву на бесплатно летовање као и
за реализацију средстава по
донетом: 2.050.000,00 динара
Програм коришћења средстава од
наплаћених казни за саобраћајне
прекршаје
Средства у износу од: 2.300.000,00
динара
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, ова апропријација
користиће се у складу са
Правилником о додели посебних
помоћи: 1.000.000,00 динара
-Средства у износу од 2.000.000,00
динара по донетом Правилнику о
начину и критеријумима доделе
једнократних помоћи
пензионерима
Накнаде за сосијалну заштиту из
буџета-Савет за побољшање
положаја особа са инвалидитетом
и посебним потребама. Ова
апропријација користиће се у
складу са донетим актима –
Правилником о начину доделе
средстава помоћи
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета-једнократне помоћи
ученицима првих разреда-ђаци
прваци. Ова апропријација
користиће се за доделу
једнократних новчаних помоћи за
ученике првих разреда основних
школа са територије општине
Житиште, у износу који ће се
одредити посебним актом
Дотације невладиним
организацијама
Од тога:
-Средства за финансирање
редовног рада политичких

4.000.000,00
9.200.000,00

4.000.000,00

4.350.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

400.000,00

4.004.000,00
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482

51

483

51/
1

485

52

499

53

54

511

512

55

513

56

515
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1.700.000,00
1.500.000,00

500.000,00

16.800.000,00

67.410.000,00
3.000.000,00

Остала основна средства
500.000,00
Нематеријална имовина
500.000,00

07

Извори финансирања за функцију
130:Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

13

Средства из осталих извора

01

474

субјеката: 1.054.000,00 динара
-Црвени крст: 2.150.000,00 динара
-Ватрогасни савез: 500.000,00
динара
-Канцеларија за младе: 300.000,00
динара
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнаде штете за повреде или
штету нанету од стране државних
органа
Средства резерве: Ова
апропријација обухвата средства
намењена за:
-сталну буџетску резерву:
4.000.000,00 динара
-текућу буџетску
резерву:12.800.000,00 динара
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација укључује
издатке за капитална одржавања
зграда, изградњу, а садржи и
анал.конта 511400-за пројектно
планирање: планирање и праћење
пројеката, израда пројектне
документације, процене
изводљивости, стручне оцене и
коментари, идејни пројекти
Средства у износу од 46.000.000,00
динара са ове апропријације
трошиће се у складу са Програмом
коришћења средстава од
минералних сировина за
2014.годину, а у преосталом
износу из пренетих неутрошених
сред.из 2013.године, а за
инвестиције које су уговорене у
2013.години
Машине и опрема

страна

Укупно за функцију 130:
Вишенаменски развојни пројектилокални акциони план
запошљавања

195.602.700,00
60.329.000,00
255.931.700,00
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Услуге по уговору-реализација
ЛАП-а-учешће општине
-програми ,стручна пракса, прва
шанса,обука у професионалним и
радним вештинама,стицање
практичних знања, јавни радови
Ова апропријација користиће се у
складу са донетим Програмом
локалног савета за запошљавање
33.000.000,00

01
07

160

58

59

481

481

01
13
170
60
61

441
444

62

611
01

070
63

472

64

472

Извори финансирања за функцију
150:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

13.000.000,00
20.000.000,00

Укупно за функцију 150:
Опште јавне услуге некласиф.на
другом месту-Дотације
организацијамаДотације друштвеним, невладиним
организацијама Ова апропријација
користиће се у складу са донетим
Правилником о начину
финансирања пројеката удружења
грађана
Дотације верским заједницама-Ова
апропријација користиће се у
складу са Правилником о начину
финансирања верских заједница
Извори финансирања за функцију
160:
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
Укупно за функцију 160:
Трансакција јавног дуга
Отплата камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим
кредиторима
Извори финансирања за функцију
170:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 170:
Соц. заштита неквал. на др. месту
Накнаде за соц. заш. –помоћ за
новорођенчад
Накнаде за соц.заш.-Ова
апропријација намењена је
једнократно трудницама –
породиљама, а користиће се у
складу са посебним актом

5.000.000,00

3.000.000,00

8.000.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
400.000,00
2.500.000,00

3.900.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00
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411

Једнократне помоћи
Накнада за соц..заштиту-превоз
ђака
Средства на овој апропријацији
трошиће се у складу са посебно
донетим актима којима се утврђује
и признаје право на додатно
финансирање до пуне цене ђачке
месечне карте
Накнаде за соц. Заш.-превоз деце
са смет.у раз
Трошкови сахране за соц.угрожена
лица
Извори финансирања за функцију
070:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 070:
Услуге рекреације и спорта
Ова апропријација се користи за
дотацију Спортском савезу
општине Житиште и то:
1.Дотације клубовима
2.Зараде радника
3.Школске спортске игре
4. Остали трошкови Спортског
савеза
Извори финансирања за функцију
810:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:
Туристичка организација општине
Житиште
Плате и додатци запослених

412

Соц. доприноси на терет послода

414

Соц. давања запосленима

72
73
74

415
421
422

75

423

Накнаде запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

76

424

77

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

79

481

80

482

Дотације из буџетаманифест.туризам
Порези, обавезне таксе, казне и

65

472

65/
1

472

66

472

67

472
01

810
68

481

01

3.2

473
69
70
71

78
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4.000.000,00

14.000.000,00
1.500.000,00
2.500.000,00

28.000.000,00

6.847.500,00
2.460.500,00
915.000,00
2.415.000,00

12.638.000,00

2.567.257,00
459.533,00
50.000,00
300.000,00
496.000,00
134.000,00
3.460.100,00
Специјализоване услуге
2.100.000,00
580.000,00
1.242.300,00
2.030.000,00
20.810,00
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81

512

07
820
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Извори финансирања за главу 3.2.
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Укупно за главу 3.2.
Културно просветна заједница

411

Плате и додаци запослених

412

Соц. доприноси на терет послода

414

Соц. давања запосленима

415
416
421
422
42
3
424

Накнада запосленима
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

1.261.000,00

Специјализоване услуге
100.000,00

Накнаде из буџета

481

Дотације из буџета

95

482

96

51
2

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема

94

100.000,00
4.600.000,00

820

98
99
100
101
102
103
104

50.000,00

Материјал
400.000,00

01

97

250.000,00
950.000,00
200.000,00
390.000,00
300.000,00
2.380.000,00

472

93

13.540.000,00

7.034.000,00

Текуће поправке и одржавање

92

3.4

пенали
Машине и опрема

425
426

91

14

100.000,00
01

3.3

страна

411

50.000,00
200.000,00

Извори финансирања за главу
3.3.Приходи из буџета
Укупно за главу 3.3.
Услуге културе-библиотека

18.265.000,00

Плате и додаци запослених
5.808.900,00

412

Соц. доприноси на терет послода
1.040.400,00

414
415
416
421
422
42
3

Соц. давања запосленима
Накнада запосленима
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

150.000,00
416.152,00
100.000,00
554.684,00
135.000,00
727.624,00
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105
106
107
108
109
110

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

482

Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Машине и опрема

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

51
2
515

Остала основна средства
Извори финансирања за главу 3.4.
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.4.
Предшколско образовање
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послода
Соц. давања запосленима

411
412
414

127

10.000,00
300.000,00
400.000,00

9.972.760,00
16.728.000,00
2.994.312,00
700.000,00

Накнада запосленима

415
416
421
422
423
424

Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

425
426

Текуће поправке и одржавање
Материјал

441
472
482

Отплата камата
Накнаде за социјалну заштиту
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

511
51
2

1.400.000,00
300.000,00
1.565.000,00
230.000,00
1.550.000,00
540.000,00
785.000,00
1.015.000,00
100.000,00
180.000,00
55.000,00
2.800.000,00
310.000,00

Извори финансирања за главу 3.5.
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.5.
Основно образовање- Трансфери
другом нивоу власти-Ова
апропријација користиће се за:

01

912

100.000,00
50.000,00
180.000,00

911
111
112

15

Специјализоване услуге

424

01
3.5

страна

463

912
912
0
1

1.О.Ш.“Свети Сава“, Житиште
2.О.Ш.“Никола Тесла“, Банатско
Карађорђево
3.“О.Ш. Милош Црњански“,
Српски Итебеј
Извори финансирања за функцију
912
Приходи из буџета

31.252.312,00

21.683.000,00
12.237.000,00
13.854.000,00
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980

128
129
130

472
472
472
0
1
0
7

760
131
132
133

463
463
463

01
620
451

620

134
134
/1
134
/2

451
511
512
01
13

070

135

423

136

472

137

472

138

472

Укупно за функцију 912:
Образовање неквалификовано на
другом месту-Ова апропријација
намењена је за финансирање
превоза ученика у основним и
средњим школама и то:
Превоз ученика средњих школа
Превоз ученика основних школа
Превоз студената
Извори финансирања за функцију
980
Приходи из буџета
Трансфери од другог нивоа власти
Укупно за функцију 980:
Здр. неквалифик. на др. месту
Ова апропријација намењена је за:
Здравствени центар Зр. 02578
Дом здравља Житиште 02513
Дом здравља Житиште
Извори финансирања за функц.
760:
Приходи из буџета
Укупно функц. 760:
ЈКСП“ Екос“
Субвенције ЈКСП ''Екос''Житиште
ЈКСП „ Екос“-Ова апропријација
користиће се у складу са Пограмом
коришћења средстава субвенција
овом јавном предузећу за
2014.годину
Текуће субвенције
Зграде и грађ.објекти-пројекти

страна

16

47.774.000,00

23.000.000,00
7.000.000,00
500.000,00

3.700.000,00
30.500.000,00

200.000,00
1.400.000,00
3.800.000,00

5.400.000,00

14.300.000,00
14.600.000,00

Машине и опрема
3.500.000,00
Извори финансирања за функ.620:
Приходи из буџета
Средства из других извора
Укупно за функцију 620:
Фонд солидарности – комесеријат
Социјална помоћ угроженима
Становништво неквалиф. на др.
Месту
Услуге по уговору
Помоћ лицима по Споразуму о
реадмисији
Накнада за социјалну заштиту
Накнада за лок.акциони план помоћ избеглим лицима

14.000.000,00
32.400.000,00

500.000,00
300.000,00
300.000,00
400.000,00
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139

511

01
07

090

140

463

141

463

142

463

01
3.6

160
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
153
/1
154
155

411

Зграде и грађ.објекти-купов.,
учеш.општине
Извори финансирања за функцију
070:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа
власти
Укупно за функцију 070:
Социјална заштита-Центар за
социјални рад
Соц. помоћ угроженим лицима
Ова апропријација намењена је за
материјалне трошкове , за дневни
боравак за стара лица
Материјални трошкови за редован
рад и дневни боравак старих лица
Помоћ и нега-сопствено учешће и
средства по пројекту
Помоћ и нега у кући за децу са
сметњама у развоју- „ Укључи се и
брини“
Извори финансирања за главу 3.6
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Плате и додаци запослених

страна
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100.000,00

1.600.000,00

5.200.000,00
3.608.150,00

1.813.188,00

10.621.338,00

12.972.360,00
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426

Соц. доприноси на терет
послодавца
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде запосленима-јубиларне
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

2.273.800,00
880.000,00
100.000,00
250.000,00
6.500.000,00
500.000,00
2.800.000,00
1.045.000,00
2.100.000,00
4.900.000,00

465
481
482

156

511

157

512

Остале дотације и трансфери
500.000,00
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Зграде и грађев.објекти,
укључујући и реализацију
средстава накнаде од минералних
сировина
Машине и опрема
Извори финансирања за главу 3.6

5.700.000,00
250.000,00

19.020.000,00
500.000,00
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0
1
0
7
1
3
640
158
159

421
426

1

421
160
161
162

421
423
424

163
164
165

425
426
511

166

512

0
1
0
7
1
3
421
167

451

160
168

423

страна
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Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Средства из осталих извора
Укупно за главу 3.6:
Улична расвета
Услуге за електричну енергију
Материјал-за одрж.и замену
Извори финансирања за функц.
640:
Приходи из буџета
Укупно функц. 640:
Закуп државног пољопривредног
земљишта-Реализација годишњег
програма
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге, уређење
атарских путева, одводњавање,
наводњавање
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема-уређење и
опремање пољочуварске службе,
противградне службе
Извори финансирања за
функц.421:
Приходи из буџета

60.291.160,00
15.000.000,00
4.500.000,00

19.500.000,00
19.500.000,00

1.400.000,00
3.200.000,00

43.000.000,00
700.000,00
700.000,00
9.000.000,00

8.000.000,00

Трансфери од других нивоа власти
Средства из других извора
Укупно функц. 421:
Фонд за развој пољопривреде
Текуће субвенције за
пољопривреду
Извори финансирања за
функц.421:
Приходи из буџета
Укупно функц. 421:
Укупно функц. 421:
Опште јавне услуге
некласификоване на другом местуОпштинска изборна комисија
Накнаде члановима комисије
Извори финансирања за функц. 160
Приходи из буџета
Укупно функц. 160:

11.000.000,00
66.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

500.000,00

500.000,00
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3.
8

170
171
172

411

25.500.000,00

174
175
176

421
422
423
424

179

Социјална давања запосленима
Накнада запосленима

414
41
5
416

178

Соц. доприноси на терет послода

412

173

177

Текуће поправке и одржавање
Материјал

425
426

180
181

441
482

182

483

183
184
185
186

511
512
515
611

560
187
188

423
424

4.564.500,00
670.000,00
1.485.582,00

Награде запосленима и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

1
3
3.9

19

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „
РАЗВОЈ“, ЖИТИШТЕ
Плате и додаци запослених

620
169

страна

Отплата камата-лизинг
Порези, обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Отплата главнице
Извори финансирања за главу 3.8
Приходи из буџета
Средства из осталих извора
Укупно за главу 3.8:
Буџетски фонд за заштиту животне
средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

660.000,00
7.014.535,00
563.000,00
3.500.000,00
17.400.000,00
2.800.000,00
7.000.000,00
450.000,00
2.000.000,00
100.000,00
12.700.000,00
6.100.000,00
300.000,00
1.100.000,00
52.827.617,00
41.000.000,00
93.907.617,00

2.700.000,00
800.000,00

Извори финансирања за главу 3.9
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.9:
РАСХОДИ:

3.500.000,00
854.211.224,00
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Члан 11.
Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште, за 2014. годину, остају и
даље на снази.
Члан 12.
Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2014. годину,
доставити Министарству финансија и исту објавити у Службеном листу општине Житиште.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број:I-06-58/2014
Дана: 4.9.2014.године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 4. и 5. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2011),
члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник
РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др.закон, 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС) и
члана 42. Статута Oпштине Житиште - пречишћен текст („Службени лист општине Житиште број
34/2003) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 4.9.2014. године донела је
ОДЛУКУ
О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБAЉА И САХРАЊИВАЊУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се поступак и обезбеђују услови за обављање делатности уређивања
и одржавања гробља, сахрањивања умрлих лица и други услови везани за обављање погребних
услуга на територији општине Житиште.
Уређење и одржавање гробља, сахрањивање умрлих лица и пружање других погребних услуга
је комунална делатност од општег интереса.
Члан 2.
Под уређивањем и одржавањем гробља у смислу ове Одлуке, подразумева се:
 израда катастра гробаља по насељеним местима општине
 припремање простора намењеног за сахрањивање
 изградња, опремање и одржавање објеката на гробљу који служе обављању погребне
делатности (капеле, чуварске кућице, санитарне просторије, јавне чесме и сл.)
 уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља
 уређивање и одржавање простора између гробних места, али не и самих гробних места и
обележја на њима, о чијем се одржавању стара породица, сродници или друга лица која су
преузела обавезу уређивања и одржавања гробних места
 одржавање зеленила, чистоће и реда на гробљу
 уклањање снега, леда унутар гробља, венаца, цвећа и другог отпада
 обављање других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља.
Под погребним услугама у смислу ове Одлуке, подразумева се обављање свих послова
везаних за сахрањивање умрлих лица, и то:










одобравање покопавања посмртних остатака умрлих лица на одређеном гробљу
давање гробног места на коришћење
опремање умрлих (хигијенска обрада умрлих и њихово облачење)
превоз умрлих од места преузимања до гробља и пренос умрлих унутар гробља
чување посмртних остатака до сахрањивања
покопавање посмртних остатака
спровођење церемоније сахрањивања
ексхумација посмртних остатака
као и друге радње у вези са сахрањивањем.
Члан 3.

Комуналну делатност из члана 1. ове Одлуке на територији насељених места у општини
Житиште обавља Јавно комунално стамбено предузеће ''Екос'' Житиште (у даљем тексту
''Предузеће''), осим превоза умрлих.
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II ГРОБЉА
Члан 4.
Под гробљима се у смислу ове Одлуке подразумева земљиште које је одређено и уређено за
сахрањивање посмртних остатака умрлих, као и сви објекти и уређаји који се налазе на том
земљишту, а неопходни су за обављање сахрањивања.
Члан 5.
Сахрањивање посмртних остатака умрлог врши се само на гробљу које је у редовној
употреби.
Ван гробља сахрањивање се не може вршити.
Члан 6.
На територији општине Житиште су у редовној употреби следећа гробља:













у насељу градског карактера Житиште - месно гробље,
у насељм месту Банатски Двор - два месна гробљa и треће гробље у “Душановцу”,
у насељеном месту Честерег - месно гробље,
у насељеном месту Банатско Карађорђево - месно гробље,
у насељеном месту Торда - месно гробље,
у насељеном месту Равни Тополовац - месно гробље,
у насељеном месту Торак - месно гробље у малом и великом Торку,
у насељеном месту Банатско Вишњићево - месно гробље,
у насељеном месту Нови Итебеј - месно гробље,
у насељеном месту Српски Итебеј – месно источно и западно гробље,
у насељеном месту Хетин - месно гробље и
у насељеном месту Међа - месно гробље.
Члан 7.
Гробље се ставља ван употребе у складу са законом.
Ван употребе су католичка гробља у Равном Тополовцу, Честерегу и Међи .

Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља, може се користити за друге намене
сагласно урбанистичком плану и њиме одређеним условима, после истека рока почивања за сва
гробна места или после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за која још
није истекао рок којим је продужено почивање посмртних остатака.
III УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА
Члан 8.
О уређивању и одржавању гробља стара се Јавно комунално стамбено предузеће ''Екос''
Житиште.
Уређивање и одржавање гробља врши се у складу са годишњим Програмом уређивања и
одржавања гробља, који доноси Јавно комунално стамбено предузеће ''Екос'' Житиште, до 31.
децембра текуће године за наредну календарску годину, уз сагласност Скупштине општине
Житиште.
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Програм садржи: врсту, обим и динамику планираних радова као и висину средстава
потребних за његову реализацију са изворима финансирања.
Члан 9.
О одржавању гробних места и надгробних обележја на њима старају се искључиво њихови
корисници: породица и сродници умрлог, односно друга лица која преузму обавезу одржавања
гробног места.
Уколико лица из става 1. овог члана не одржавају гробна места, одржавање може да врши
Предузеће на њихов терет, уз претходно писмено упозорење.
Члан 10.
На гробљима се могу изводити занатски, грађевински и други технички радови у вези са
подизањем надгробних споменика и других спомен обележја, њихова поправка, замена и уклањање,
уз претходно прибављено писмено одобрење Предузећа.
Радове из става 1. овог члана могу изводити искључиво правна лица и предузетници
регистровани за обављање делатности.
Онај ко управља гробљем дужан је да без одлагања обавести комуналног инспектора о
извођењу радова који се без одобрења обављају од стране предузећа, предузетника или другог
правног лица или физичког лица.
Члан 11.
Радови на гробљу за чије је обављање прибављено писмено одобрење у смислу одредби члана
10. ове Одлуке, могу се обављати под следећим условима:
 да се изводе у радне дане и то на начин да се до највеће мере очува мир и достојанство
гробља;
 грађевински материјал (песак, шљунак и сл.) дозвољено је држати на гробљу само за најкраће
време које је неопходно за обављање радова, и то тако да се тиме не омета приступ и кретање
посетилаца гробља, а у случају прекида као и после завршетка радова, извођач истих је дужан
да градилиште без одлагања доведе у првобитно стање;
 за превоз грађевинског и другог материјала потребног за извођење радова на гробљу, могу се
користити само путеви и стазе унутар гробља које одреди онај ко управља гробљем;
 ако се приликом извођења радова на гробљу пронађу делови сандука, кости и сл., радови се
морају одмах обуставити и о томе без одлагања обавестити Предузеће;
 ако се приликом извођења радова на гробљу пронађу предмети од вредности, исти се морају
без одлагања предати Предузећу;
 јавне чесме на гробљу морају се после употребе затворити с тим да се алат који служи
извођењу радова не сме прати на чесми;
 извођач радова је у обавези да уклони настали отпад по завршетку радова.
Предузеће може да забрани извођење радова на гробљу или појединим деловима гробља у
одређено доба дана, одређене дане ли одређено доба године.
Извођачу радова који се не придржава одредаба овог члана као и других одредаба који се
односе на одржавање реда на гробљу, Предузеће може забранити рад на гробљу.
Члан 12.
На гробљима је забрањено подизање и постављање обележја и других ознака које нису у вези
са сахрањеним лицима.
Забрањено је постављање обележја на гробницама, споменицима и спомен обележјима који
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална и друга осећања грађана.
О одржавању цркава, капела и других објеката на гробљу који су намењени вршењу верских
обреда а власништво су верских заједница, старају се верске заједнице.
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IV САХРАЊИВАЊЕ
Члан 13.
Под сахрањивањем се у смислу ове Одлуке подразумева укоп посмртних остатака умрлог
односно спаљивање посмртних остатака и остављање пепела на одређено место, као и друге радње
које се у том циљу предузимају.
Сахрањивање се може извршити после утврђивања смрти а најраније по истеку 24 часа од
момента наступања смрти.
Члан 14.
Породица и сродници односно друга лица која обезбеђују сахрањивање умрлог (у даљем
тексту: наручиоци сахране), дужни су да одмах, а најкасније у року од 12 часова по наступању смрти,
обавесте Предузеће о чињеници наступања смрти, времену наступања смрти те о месту на коме се
налазе посмртни остаци умрлог, у циљу издавања одобрења за сахрањивање, утврђивања времена
сахране и увођења умрлог у књигу евиденције сахрањених лица.
Приликом пријаве чињенице смрти, лица наведена у претходном ставу овог члана, дужна су
да Предузећу доставе извод из матичне кљиге умрлих односно дозволу за сахрањивање, издату од
стране Општинске управе.
Члан 15.
Одобрење за сахрањивање на одређеном гробљу односно на одређеном гробном месту издаје
Предузеће.
Предузеће издаје одобрење за сахрањивање умрлог на оном гробљу где има места за
сахрањивање, осим ако је умрли био корисник гробног места на другом гробљу или у случајевима
када је за сахрањивање умрлог обезбеђено гробно место на другом гробљу, у складу са одредбама
ове Одлуке.
Члан 16.
Превоз и пренос посмртних остатака умрлог до капеле у гробљу врши Предузеће или
предузетник коме је то делатност.
Посмртни остаци приликом превоза и преноса морају бити смештени у затворени ковчег
сачињен од дрвета односно метала или другог чврстог материјала.
Превоз посмртних остатака врши се специјализованим возилом.
На превоз и пренос посмртних остатака умрлог од заразне болести примењују се посебни
прописи.
Предузеће је у обавези да има дежурну службу за превоз покојника која ће интервенисати у
времену од 0-24 часа а по позиву Министарства унутрашњих послова и дежурног истражног судије.
Дежурна служба интервенише у случајевима задесне смрти на јавном месту, убиства,
самоубиства, саобраћајне несреће и другим случајевима када то процене органи по чијем се позиву
интервенише.
Дежурна служба приликом интервенције врши и санацију терена а лице из става 2. овог члана
превози до капеле или судске медицине.
Члан 17.
Посмртни остаци умрлог се до сахрањивања чувају у наменски за то одређеној просторији на
гробљу односно у просторији која је опремљена расхладном комором, капели или мртвачници.
У насељеним местима у којима не постоје просторије наведене у ставу 1. овог члана,
посмртни остаци умрлог чувају се на месту које одреди породица умрлог.
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Посмртни остаци се изузетно до сахрањивања могу чувати у кући породице умрлог и то само
у сличајевима где не постоје одговарајуће капеле на месним гробљима.
Најкасније на један сат пре времена одређеног за сахрану, посмртни остаци морају бити
превежени и смештени у просторију на гробљу одређену за испраћај посмртних остатака.
Члан 18.
Сахрањивање умрлих врши се у данима и у времену које одреди Предузеће, водећи рачуна о
верским обичајима односно обичајима грађана.
Одредбе претходног става не примењују се у случају ако је одређено да се сахрањивање из
санитарних или других разлога има извршити без одлагања.
Члан 19.
Чин сахране траје по правилу један час и за то време имају се обавити све радње везане за
церемонијал сахране односно погребни и верски обреди.
Приликом спровођења церемонијала сахране и верског обреда води се рачуна о пијетету.
Удаљиће се лица која својим понашањем вређају успомену на умрлог или вређају осећања
породице, сродника и пријатеља умрлог.
Нису допуштене верске и друге активности у вези са сахрањивањем умрлог које имају
политички карактер, које вређају патриотска, верска и национална осећања грађана односно које су у
супротности са прописаним санитарним и техничким условима.
Део погребне свечаности се може извршити поред гробног места.
Најкасније два часа по завршетку погребне свечаности, предузеће мора да затвори гробно
место, односно обликује гробну хумку, постави надгробна обележја и распореди донето цвеће и
венце.
Члан 20.
Трошкове превоза умрлог, трошкове погребне опреме и трошкове сахрањивања обезбеђује
породица умрлог или сродници односно лица која су била обавезна да се старају, односно издржавају
умрлог или друга физичка и правна лица која су преузела обавезу да сносе трошкове сахрањивања,
односно лица која су обавезна на основу закона и других прописа да сносе трошкове сахрањивања у
целини или делимично.
Члан 21.
Сахрањивање неидентификованих умрлих лица обавља Предузеће на основу акта надлежног
органа којим је утврђена чињеница да је умрло лице неидентификовано.
Члан 22.
Трошкове сахрањивања умрлих социјално незбринутих лица сноси општина Житиште, који
подразумевају основне трошкове.
V ГРОБНА МЕСТА И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ
Члан 23.
Простор на гробљу намењен за сахрањивање дели се на гробна поља односно парцеле унутар
којих се налазе гробна места.
Гробна поља, парцеле и гробна места су обавезно нумерисани.
Под гробним местом у смислу ове Одлуке подразумевају се: гроб, гробница и место за
смештај урне са пепелом кремираних посмртних остатака.
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Предузеће је дужно да води евиденцију гробних поља, парцела и гробних места са подацима о
лицима која у њима почивају и датумима њихове сахране, евиденцију положених урни као и друге
евиденције у вези са обављањем погребне делатности.
Члан 24.
Гробно место даје се на коришћење уз накнаду, лицу које постаје његов корисник, те стиче
право коришћења истог у складу са одредбама ове Одлуке.
О давању гробног места на коришћење одлучује искључиво Предузеће.
Корисник гробног места нема право да коришћење гробног места пренесе на друго лице,
изузев када за то постоје нарочито оправдани разлози које утврђује Предузеће.
Корисник гробног места је дужан да Предузећу пријави сваку промену адресе у року од осам
дана од дана настале промене.
Члан 25.
Гробно место код прве сахране даје се на коришћење сродницима умрлог по следећем
редоследу: брачни друг умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.
У случају да нема лица из става 1. овог члана, гробно место даје се на коришћење лицу по
редоследу сродства са умрлим у побочној линији закључно са III степеном сродства те брачним
друговима сродника наведених у овом ставу.
Ако има више лица истог степена сродства са умрлим, гробно место даје се на коришћење
једном од њих, и то оном кога та лица споразумно, између себе одреде. У супротном, Предузеће
задржава право да одреди коме ће од истих гробно место бити дато на коришћење.
Изузетно, ако нема лица из става 1. и 2. овог члана, гробно место даје се на коришћење лицу
које обезбеди сахрањивање умрлог.
Члан 26.
Гробно место даје се на коришћење на време од 10 година.
Посмртни остаци сахрањених лица почивају у гробном месту најмање 10 година од дана
сахрањивања (у даљем тексту рок обавезног почивања).
Лица из члана 25. ове Одлуке имају право да по истеку рока од 10 година продуже рок
почивања, под условима утврђеним уговором закљученим са Предузећем односно под условом да је
гробно место уредно одржавано те да је за његово коришћење плаћена накнада за протекло време
почивања.
Предузеће може одобрити и другом лицу да под условима из претходног става продужи рок
почивања.
Продужени рок почивања може се обновити сваких 10 година, закључивањем уговора са
Предузећем.
Не може се продужити рок почивања за гробна места на гробљу или делу гробља које је
стављено ван употребе.
Члан 27.
Међусобна права и обавезе између корисника гробног места и Предузећа уређују се писменим
уговором који се закључује одмах.
Уговор из претходног става закључује се на одређено време у складу са одредбама ове
Одлуке.
Члан 28.
После прве сахране у исто гробно место могу се уз писмену сагласност корисника гробног
места сахранити лица из члана 25. ове Одлуке.
У случају одсутности корисника гробног места, предметну сагласност дају лица по редоследу
сродства са корисником гробног места, опредељеном у члану 25. ове Одлуке.
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У гробно место за које није истекао рок обавезног почивања могу се сахрањивати само лица
из члана 25. став 1. ове Одлуке, уз писмену сагласност корисника гробног места, под условом да је
претходна сахрана извршена дубински.
Члан 29.
У случају смрти корисника гробног места право коришћења гробног места припада физичком
лицу које је судском одлуком оглашено за његовог наследника односно физичком лицу које докаже
да је наследник умрлог.
Уколико је више лица оглашено за наследнике, иста су дужна да једног међу собом овласте,
писменим пуномоћјем, да са Предузећем у својству новог корисника гробног места закључи
одговарајући уговор о коришћењу истог, уз обавезу достављања пуномоћја Предузећу у ком случају
ће Предузеће остала лица евидентирати као сукориснике гробног места.
У супротном, уколико наследници не поступе на начин описан у претходном ставу, новог
корисника гробног места одредиће Предузеће у складу са одредбама ове Одлуке а остале наследнике
евидентирати као сукориснике гробног места.
Члан 30.
У случају ако наследник умрлог корисника гробног места није физичко лице, по истеку
обавезног рока почивања, као и у случају ископавања посмртних остатака када гробно место остаје
празно, Предузеће даје то гробно место на даље коришћење.
Ископавање посмртних остатака врши се у складу са одредбама Закона о сахрањивању и
гробљима и одредбама других позитивних прописа.
Члан 31.
Гробно место које је дато на коришћење, не може бити предмет правног промета.
Члан 32.
Корисник гробнице, уређене парцеле и касете за полагање урне, може гробницу, уређену
парцелу односно касету за полагање урне, уколико у њој нису похрањени посмртни остаци умрлих
лица, уступити искључиво Предузећу уз споразумно утврђену накнаду.
Члан 33.
Посмртне остатке из гробних места којима је истекао рок обавезног почивања, а којима рок
почивања није продужен, Предузеће преноси у посебан заједнички гроб или гробницу (осаријум), о
чему је дужно да води евиденцију која подразумева и трајно чување података о лицима чији су
посмртни остаци пренети.
Пре преноса посмртних остатака у смислу претходног става, Предузећу је дужно да писмено
опомене корисника гробног места да ће, уколико у року од 30 дана не уплати накнаду за коришћење
гробног места и не продужи рок почивања, извршити пренос посмртних остатака у заједнички гроб и
гробницу и склопити уговор о коришћењу тог гробног места са другим лицем, а надгробна обележја
и друге предмете уклонити, без обавезе њиховог чувања.
VI ЕКСХУМАЦИЈА
Члан 34.
Ексхумација је ископавање посмртних остатака умрлих лица.
Приликом ексхумације морају се поштовати обзирни пијетети и потребне санитарне мере.
Ексхумација може бити редовна и ванредна.
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Редовна ексхумација се врши после протека рока задњег продуженог почивања, а гробна
места се користе за ново сахрањивање.
Чланови уже породице умрлог имају право да посмртне остатке умрлог сместе у ново гробно
место.
Ванредна ексхумација се врши због:
 судског увиђаја
 поништења гробља или делова гробља
 сахрањивања посмртних остатака на другом месту
 због сахрањивања новог умрлог у исти гроб.
Ексхумацију врши Предузеће на захтев чланова уже породице или овлашћеног органа уз
посебно одобрење санитарне инспекције.
Члан 35.
Ексхумацији мора присуствовати подносилац захтева за ексхумацију, санитарни инспектор и
овлашћени радник Предузећа.
Ексхумација посмртних остатака у циљу њиховог преношења не може се вршити у времену
од 01. маја до 30. септембра, ако од дана сахрањивања до дана ексхумације није протекло најмање 5
година.
Изузетно, санитарна инспекција може из оправданих разлога одобрити ексхумацију и пре
истека рока из претходног става.
Трошкове ексхумације сноси лице по чијем се захтеву она врши.
VII РЕД НА ГРОБЉУ
Члан 36.
На гробљу се одржава ред и потпуни мир.
Предузеће је дужно да обезбеди одржавање реда и мира на гробљу.
Члан 37.
Гробље је отворено за посетиоце сваки дан.
У летњем периоду који траје од 01. априла до 01. септембра, гробља су отворена у времену од
7-20 часова.
У зимском периоду који траје од 01. септембра до 01. априла гробља су отворена од 8-17
часова.
Предузеће може из нарочито оправданих разлога привремено забранити приступ на гробље.
Члан 38.
Предузеће својим актом ближе уређује време у коме се има обавити сахрањивање, у складу са
овом Одлуком.
Члан 39.








На гробљу је забрањено:
улажење и задржавање ван времена када је гробље отворено за посетиоце
приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица
прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада
гажење и прљање гробних места
наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на гробним
местима)
нарушавање мира на гробљу
увођење животиња
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 вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном
дозволом Предузећа
 на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће, коров,
венце и друге предмете
 остављање хране на гробним местима и другим местима на гробљу
 фотографисање у виду заната
 продавање било какве робе и вршење других услуга без одобрења Предузећа
 постављање реклама и натписа
 постављање клупа и других предмета без одобрења Предузећа
 улажење у капелу ван времена одређеног за сахрањивање
 паљење свећа на гробном месту изван кућишта за свеће
 у розаријуму и колумбаријуму изводити било какве додатне грађевинске радове (постављати
импровизоване жардињере, камене плоче са сликама, кандила и сл.)
 монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу гроба
односно гробнице уколико то није предвиђено пројектом споменика
 сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог
растиња
 вршење других недозвољених радњи које Предузеће утврди општим актом.
Све набројане активности представљају скрнављење гробља, надгробних споменика и гробова
и сматрају се повредом пијетета умрлог и чланова његове породице.
Члан 40.
Предузеће може да уклони све додатне предмете и засаде чије је постављање односно сађење
забрањено овом Одлуком или условљено издавањем писменог одобрења Предузећа и то о трошку
корисника гробног места.
Члан 41.
Одредбе ове Одлуке којима се прописује ред на гробљу и акта из члана 39. ове Одлуке,
Предузеће је дужно да истакне на видном месту на улазу у гробље.
VIII СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 42.
Средства за обављање комуналне делатности, уређивања и одржавања гробља, изградњу
капела и сахрањивање умрлих лица и других погребних услуга, обезбеђују се из цене услуга коју
плаћају непосредни корисници као и из средстава буџета општине Житиште, на основу годишњег
Програма одржавања и уређење гробаља.
Члан 43.
Висину накнаде за коришћење гробних места, накнаду за уређивање и одржавање гробља и
цене неопходних погребних услуга утврђује Предузеће, уз сагласност Општинског већа Општине
Житиште.
Предузеће одређује накнаду- цену за грађевинско уређење гробних места, трошкове
ексхумације и посебних услова по захтеву странке.
Накнада за коришћење гробног места утврђује се у годишњем износу и плаћа се најкасније у
року од 30 дана од дана истека времена за које је накнада већ исплаћена.
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IX ПОСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОВЛАШЋЕЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 44.
У случају поремећаја или прекида у обављању послова сахрањивања, уређивања и одржавања
гробаља услед наступања више силе, штрајка или других околности које нису могле да се предвиде
односно спрече, Предузеће је у обавези да одмах, без одлагања, предузме мере на отклањању узрока
поремећаја односно прекида, и то:
 да радно ангажује запослене на отклањању поремећаја односно разлога због којих је дошло до
прекида у обављању послова сахрањивања, уређивања и одржавања гробља
 да предузме и друге мере које наложи Општинска управа
Члан 45.

У случају прекида у обављању послова сахрањивања, уређивања и одржавања гробаља услед
штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада.
Уколико би услед прекида рада могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке
последице по живот и здравље људи, безбедност људи и имовине или других неопходних услова за
живот и рад корисника ове комуналне услуге, Општинска управа наложиће мере за које је законом
овлашћена.
Члан 46.
У случајевима описаним у члану 44. ове Одлуке, Предузеће је обавезно да истовремено са
предузимањем мера обавести Општинску управу о разлозима поремећаја односно прекида као и
мерама предузетим у циљу њиховог отклањања.
Када Општинска управа прими обавештење из претходног става, дужна је да без одлагања:
 нареди мере за заштиту комуналних објеката који су угрожени као и друге имовине
 предложи мере за отклањање насталих последица и друге потребне мере у циљу обављања
комуналне делатности
 ангажује друго јавно предузеће или ради обављања послова сахрањивања, уређивања и
одржавања гробаља, до отклањања поремећаја и
 утврди разлоге и евентуалну одговорност за настали поремећај односно прекид у обављању
комуналне делатности као и одговорност за накнаду евентуалне штете.
X НАДЗОР
Члан 47.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши комунална инспекција Општинске управе
Житиште.
XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Новчаном казном од 100,000 динара казниће се Предузеће из члана 3.ове Одлуке,ако не врши
делатност из члана 2. ове Одлуке.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се Предузеће ако не поступи по
одредби члана 8., 13., 15., 16.,17., 23.ст.4., 25., 26., 27., 31., 33., 34., 36., 41. ове Одлуке
За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000,00 до 50.000,00 динара.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице,
односно предузетник, ако не поступи по одредби члана 10. и 18. ове Одлуке.
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Члан 49.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако поступа супротно одредбама члана 10., 11., 12., 14., 17., 24.ст 3. и 4., 27., 31., 32., 34., 39.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Општина Житиште се обавезује да у року од четири године од дана ступања на снагу ове
Одлуке издвоји средства из Буџета општине за реконструкцију, поправку постојећих и изградњу
нових капела на месним гробљима на територији општине.
Предузеће се обавезује да у року од пет година од дана ступања на снагу ове Одлуке изврши
реконструкцију поправку постојећих и изградњу нових капела на месним гробљима на територији
општине.
Сахрањивање ће се изузетно вршити уз поштовање верских обичаја и обичаја грађана до
завршетка реконструкције постојећих и изградњу нових капела на месним гробљима на територији
општине.
Члан 51.
Предузеће ће у року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донети сва потребна
акта прописана овом Одлуком.
Члан 52.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука o уређењу и одржавању гробаља и
сахрањивању („Службени лист oпштине Житиште“ бр. 7/2010).
Члан 53.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-020-2/2014
Дана : 4.9.2014.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 6. и 7. Закона о финасирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број:
62/2006 и 47/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:129/2007) и
члана 42. Статута Општине Житиште-пречишћен текст („Службени лист Општине Житиште број
34/2013) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 04. 09.2014. године донела је:
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама и накнадама (''Службени лист општине
Житиште број:12/2010 и 18/2011) у делу Таксена тарифа после одељка VIII ВОДНА АКТА додаје се
одељак IX који гласи
'' IX ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ''
Члан 2.
После Тарифног броја 23. додаје се нови Тарифни број 24. који гласи:
''Тарифни број 24.
1.Накнада за издавање такси дозволе 1.000,00 динара.
2.Накнада за преглед возила за обаљање такси превозa путника 7.000,00 динара
3.Накнада за уређење такси стајалишта 3.000,00 динара''.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-020- 6 /2014
Дана : 4. 9. 2014. године
Житиште
Председник Скупштине oпштине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 4 став 3 Закона о Kомуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011),
чланова 7., 16. тачка 9. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 46/95,
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник
РС“бр.129/97) и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине
Житиште“ бр.34/2013), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 4. 9. 2014. године,
донела је
ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке о обављању јавног превоза путника
Члан 1.
У Одлуци о обављању јавног превоза путника (“Сл. лист општине Житиште“бр.47 /2013)
врше се измене и допуне и то:
У члану 19. став 4. иза речи „утврђује“ додају се речи “саобраћајни инспектор“, а речи
„Комисија за преглед возила за обављање ауто-такси превоза путника.“ бришу се.
У ставу 5. иза речи „На основу“ додају се речи “решења саобраћајног инспектора“,а речи
„позитивног закључка Комисије из става 4 овог члана“ бришу се.
Члан 2.
У члану 20. иза речи „орган“ тако се брише и додају речи “општинске управе Житиште.“
Члан 3
У члану 21. став 3 на почетку става речи “Одобрење о обављању“ замењују се течима “Такси
дозвола за обављање“
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-020-5 /2014
Дана : 4.9. 2014. године
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 4 став 3 Закона о Kомуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011),
чланова 14 став 2 . и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“бр.129/97) и
члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“
бр.34/2013), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 04.09.2014 године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Пријем путника у возило и искрцавање путника у линијском превозу врши се на аутобуским
стајалиштима која су унета у ред вожње.
Аутобуска стајалишта су уређени простори поред коловоза, односно, означени простори на
коловозу на којем се заустављају аутобуси ради укрцавања и искрцавања путника и пртљага.
Члан 2.
За превоз путника и пртљага на територији општине Житиште, одређују се стајалишта и то:
1. Банатски Двор-улица Железничка број 1 и број 14 (на путу М-7) улица Иве Лоле Рибара број
54 и 33.
2. Банатско Вишњићево-улица Жарка Зрењанина (споменик)
3. Банатско Карађорђево-улица Војводе Мишића (бензинска пумпа) улица Његошева (код ваге)
4. Житиште-улица Трг ослобођења (робна кућа)
- улица Вељка Влаховића (Дом здравља)
- улица Вука Караџића број 1 и 24 (Ново насеље)
- улица Цара Душана број 26 и 31 (код моста)
5. Међа-улица ЈНА (центар)
6. Нови Итебеј- улица Маршала Тита број 50 (кафана)
- улица Маршала Тита број 130.
7. Равни Тополовац-улица Сутјеска (споменик)
8. Српски Итебеј-улица М.Црњанског број 13 и 14, улица М.Црњанског (основна
школа)
9. Торак-улица Маршала Тита број 105,
- улица Маршала Тита број 50 и 47
- улица Маршала Тита 3 и 4 (Дом здравља)
- улица Братства Јединства број 113
- улица Братства Јединства број 59 и 64.
10. Торда-улица Бориса Кидрича број 96 и 75.
- улица Бориса Кидрича (центар-школа)
- улица Маршала Тита (ветеринарска амбуланта)
- улица Маршала Тита (Дом културе)
11. Хетин-улица Бориса Кидрича број 3 (гробље)
- улица Бориса Кидрича број 65 (центар)
12. Честерег-улица Маршала Тита (парк центар)
13. Рајић
14. Тополовачки пут (Кланица-Агрожив)
Члан 3.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Општинска управа Житиште и ЈП за путеве „Развој“
Житиште.
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Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке , Одлука о одређивању стајалишта за коришћење линијског
превоза путника на територији општине Житиште („Службени лист општине Житиште“,бр.1/2003)
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-020- 4 /2014
Дана : 4. 9. 2014. године
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.

***
На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07) и члан 42.Статута
ОпштинеЖитиште („Службени лист Општине Житиште“број 16/2008, 20/2013) Скупштина Општине
Житиште на седници одржаној дана 04.09.2014. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ
и расписује
ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “
ЖИТИШТЕ
1. Подаци о јавном предузећу :
Jавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве ,,Развој“ Житиште. Седиште предузећа је у
Житишту улица Цара Душана 7.
Претежна делатност 42.11 изградња путева и аутопутева, матични број 08672741
Оснивач предузећа : Општина Житиште
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место :
Директор Јавног предузећа ЈП ,, Развој“ Житиште
3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова
прописаних одредбама Закона о раду ( ,,Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09 и
3/13) испуњавају и следеће посебне услове :
-да има најмање високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године
- да има најмање 3 године радног искуства
-да није осуђивано за кривично дело из области привреде, правног саобраћаја и службене
дужности,
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног предузећа.
4. узпријаву са биографијом кандидати подносе :
- фотокопију личне карте
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извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија )
уверење о држављанству Р. Србије (оригинал или оверена копија )
доказ да има општу здравствену способност (лекарско уверење- не старије од 1 године)
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе односно уверења )
доказ о радном искуству (фотокопија радничке књижице и потврда издата од стране
пословавца )
Доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности, те да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је
претежна делатност јавног предузећа ( потврда издата од Привредног суда и уверење издато
од Полицијске управе)
У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом проверава се поседовање знања
из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа сходно важећим
законским прописима, као и стручних организационих и других способности неопходних за
успешно организовање и обављање функције директора.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року 15дана од дана објављивања
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Комисији за именовања општине
Житиште на адресу Општинска управа Житиште – Цара Душана 15 или преко писарнице
Општинске управе Житиште.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Катић
Тоша заменик начелника ОУ, телефон 062207259.
Неблаговремне, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
Комисија за именовања општине Житиште одбациће закључком.
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП ,, Развој “ Житиште објавити у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници Општине
Житиште.

Република Србија
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I- 023-5 /2014
Дана: 4.9. 2014. године
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 145. Законa о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и
98/2013 - одлука УС), и члана 42. Статута општине Житиште (Службени лист 16/2008 и 20/2013 )
Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 4. 9. 2014. донела је следећу
ОДЛУКУ О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И
СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се подизање и одржавање споменика и постављање и одржавање
скулптуралних дела на јавним површинама на територији Општине Житиште, као и услови и начин
обезбеђивања средстава за њихово подизање, односно постављање и одржавање.
Члан 2.
Споменик у смислу ове одлуке је дело ликовне или примењене уметности - фигура, попрсје,
биста, рељеф, спомен-плоча или друго спомен-обележје које обележава догађај или личност значајну
за Општину Житиште, националну историју и културу или светску политичку и културну историју.
Скулптурално дело у смислу ове одлуке је дело које се због своје уметничке вредности
поставља на јавној површини.
Члан 3.
Јавна површина у смислу одредбе ове одлуке је: улица, трг, речна обала, мост, јавна зелена
површина између и око зграда, парк, сквер, пасаж и фасада зграде која се налази на регулационој
линији улице, односно јавне површине.
Члан 4
Споменик и скулптурално дело (у даљем тексту: споменик) се подиже, односно поставља на
основу одлуке Скупштине општине Житиште (у даљем тексту: Скупштина општине), у складу са
одредбама ове одлуке.
ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
Члан 5.
Иницијативу за подизање споменика, односно постављања скулптуралних дела може дати
свако физичко или правно лице.
Инцијатива се упућује Комисији за подизање споменика и постављање скулптуралних дела (у
даљем тексту: Комисија), у писаном облику и иста иницијатива мора бити образложена.
Иницијатива може да садржи и предлог локације за подизање споменика, односно постављање
скулптурног дела.
Комисија обавештава подносиоца иницијативе о исходу иницијативе.
Члан 6.
Комисију из члана 5. ове Одлуке именује Скупштина општине истовремено са доношењем
Одлуке о подизаљу и одржавању споменика и скулптуралних дела, на предлог Председника општине
Житиште.
Комисија има председника, заменика председника и три члана.
Председник и један члан именују се из реда ликовних и примењених уметника, књижевника,
историчара, историчара уметности, архитеката, ликовних критичара и других одговарајућих
стручњака.
Заменик председника и два члана именују се из реда одборника Скупштине општине и
запослених у Општинској управи Житиште.
Комисија се именује на период од четири године, односно до истека мандата одборницима
Скупштине општине, а може бити разрешена и пре истека периода на који је именована, на предлог
Председника општине Житиште.
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Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 7.
Комисија на основу примљених иницијатива, сопствене процене и на основу процене
могућности реализације за наредну календарску годину утврђује годишњи оквирни програм
подизања споменика и постављања скулптурних дела, на крају текуће године.
Комисија доставља годишњи оквирни програм из претходног става Скупштини општине
ради давања сагласности.
Члан 8.
Скупштина општине на предлог Комисије, доноси Одлуку о подизању споменика, односно
постављању скулптурног дела на територији општине у сваком појединачном случају.
Скупштина општине Житиште истовремено доноси одлуку којом се утврђују обавезе и задаци
Комисије.
Члан 9.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Одељење за друштвене
делатности Општинске управе Житиште у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе
Зрењанин.
Члан 10.
Избор идејног решења за споменик може да се врши на основу конкурса, ангажовањем аутора
по позиву или коришћењем већ постојећег дела ликовне или примењене уметности, у складу са
законом.
Комисија доноси одлуку о начину избора идејног решења и спроводи поступак избора идејног
решења за споменик на један од начина утврђен у ставу 1. овог члана.
Конкурс се објављује у једном локалном листу.
Конкурс из предходног става спроводи Комисија, која врши и избор идејног решења.
Са аутуром идејног решења закључује се уговор о изради споменика, односно скулптурног
дела.
Уколико конкурс не успе, израда идејног решења за подизање споменика, односно постављање
скулптурног дела може се уговором поверити аутору ангажованом по позиву.
Избор аутора коме ће се уговором поверити израда решења за подизање споменика, односно
постављање скулптурног дела, врши Комисија.
Уговор са аутором закључује Председник општине на предлог Комисије.
Члан 11.
Пре расписивања конкурса, односно пре избора аутора по позиву, Комисија прибавља стручна
мишљења ЈП за грађевинско земљиште и путеве „Развој“ Житиште, Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин, ради утврђивања локације, услова њеног уређења и ближих услова конкурса.
На основу прибављених мишљења из става 1. овог члана, Комисија утврђује локацију и ближе
услове конкурса.
Подизање споменика односно постављање скулптурног дела на територији општине, одобрава
се решењем Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално-стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе Житиште.
Члан 12.
Изузетно од одредаба ове Одлуке, на територији Општине може се подићи реплика споменика
значајне уметничке и културно-историјске вредности, или реплика већ постојећег вајарског дела.
О подизању реплике одлучује Скупштина општине, на предлог Комисије.
На поступак подизања реплике сходно се примењују одредбе ове Одлуке, које се односе на
подизање споменика, односно постављања скулптурног дела.
Члан 13.
Споменик, односно скулптурално дело може се преместити, односно уклонити, ако за то
постоје оправдани разлози.
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Одлуку о премештању, односно уклањању споменика, односно скулптуралног дела доноси
Скупштина општине, на предлог Комисије.
Члан 14.
Комисија води евиденцију подигнутих споменика, односно постављених скулптуралних дела,
на територији општине.
Подизање споменика и постављање скулптуралног дела Комисија обавезно пријављује Заводу
за заштиту споменика културе Зрењанин, у року од 30 дана од дана подизања споменика, односно
постављања скулптуралног дела.
ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
Члан 15.
Споменици који су утврђени за културно добро одржавају се у складу са Законом.
О одржавању споменика који није утврђен за културно добро односно о одржавању
скулптуралног дела стара се Општина преко надлежних јавних предузећа.
Члан 16.
Одржавање споменика и скулптуралних дела у смислу одредаба ове Одлуке подразумева
редовно одржавање чистоће, неге зелених површина, контролу расвете, поправку прилазне стазе или
пута.
Мера конзерваторске-рестаураторске заштите споменика, односно скулптуралног дела
спроводи се на основу услова надлежног Завод за заштиту споменика.
Члан 17.
Споменике и скулптурална дела грађани су дужни да чувају и да се према њима односе са
дужном пажњом.
Споменици и скулптурална дела не смеју се прљати, скрнавити, оштетити или уништити.
Члан 18.
Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести, уклони или оштети споменик,
или скулптурално дело, дужно је да успостави пређашње стање, односно надокнади насталу штету, у
складу са Законом.
Члан 19.
Чување и одржавање једног или неколико споменика, односно скулптуралног дела Скупштина
општине може поверити школи, предузећу, установи, или другом органу или организацији, уз
њихову сагласност.
ФИНАНСИРАЊЕ ПОДИЗАЊА СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ ДЕЛА
Члан 20.
У буџету општине обезбеђују се средства за подизање и одржавање споменика, односно
скулптуралних дела.
Средства за подизање и одржавање споменика, односно скулптуралних дела, могу се обезбедити
и из прилога, поклона, донација, или на на други примерен начин, од стране правног или физичког
лица.
Члан 21.
Правно или физичко лице које обезбеди сва средства или више од 50% потребних средстава за
подизање споменика, односно постављања скулптуралних дела, има право да му се име упише на
постамент, или поред споменика односно скулптуралног дела.
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НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан 22.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Одељење за друштвене делатности Општинске
управе.
ИНСПЕКЦЈСКИ НАДЗОР
Члан 23 .
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове
Општинске управе, путем комуналног инспектора.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице:
- ако подигне споменик, односно постави скулптурално дело супротно одредбама ове Одлуке (члан
8.),
- ако премести или уклони споменик, односно скулптурално дело супротно одредбама ове Одлуке
(члан 13.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од
2.500,00 до 75.000,00 динара.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 казниће се физичко лице ако:
- намерно или из крајње непажње уништи или оштети споменик или скулптурално дело, односно
споменик или скулптурално дело прља или скрнави (члан 17.)
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 25.
Подизање споменика и скулптуралних дела за које су покренуте инцијативе и захтеви пре
ступања на снагу ове одлуке , решаваће се на основу закључка Општинског већа .
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине Житиште".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I – 020-7 / 2014
Дана : 4.9.2014.
Житиште

Председник скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010Одлука УС и 54/2011), члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и члана
42. став Статута општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ бр. 16/2008 и 20/2013), Скупштина
општине Житиште, на седници одржаној дана 04.09.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
У Изборну комисију општине Житиште у сталном саставу именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
Миљана Николи из Торка, дипломирани правник, ДС, на предлог одборничке групе „За напредну
општину Житиште“
ЗА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА:
Кесић Жељко из Банатског Двора, дипломирани правник, СНС, на предлог одборничке групе „За
напредну општину Житиште“
ЗА ЧЛАНОВЕ И ЗАМЕНИКЕ ЧЛАНОВА:
1. Игрић Иван из Житишта, ДС, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“, за члана
Стана Мутић из Житишта, СНС, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“, за заменика
члана
2. Душан Раилић из Житишта, ДС, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за
члана
Љиљана Зрилић из Банатског Карађорђева Житишта, ДС, на предлог одборничке групе „За напредну
општину Житиште“ за заменика члана
3. Мркшић Жива из Торак, ЛСВ, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за члана
Саз Золтан из Хетина, ЛСВ, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за заменика члана
4. Глушац Ненад из Житишта, СНС, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за
члана
Угреновић Драгољуб из Житишта, СНС, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за
заменика члана
5. Радиновић Драго из Житишта, ПУПС, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“
за члана
Слободанка Влајнић из Међе, ПУПС, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за
заменика члана
6. Салма Валерија из Торде, СВМ, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за
члана
Барна Јанош из Торде, СВМ, на предлог одборничке групе „За напредну општину Житиште“ за заменика
члана
Члан 2.

-

За секретара и заменика секретара изборне комисије именују се:
Душан Бекић , дипломирани правник из Торде, за секретара,
Калина Рајовић , дипломирани правник из Торде , за заменика секретара.
Члан 3.

Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број: I-013- 13 /2014
Дана: 4.9. 2014.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) чл. 53. и 54. Закона основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 50/2011 и 55/2013) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
4.9.2014. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА ,, ЖИТИШТЕ
I
Разрешавају се услед истека мандата чланови Школског одбора Основне школе ,,Свети
Сава“ Житиште и то :

-

Из реда запослених:
Влаисављевић Снежана из Житишта,
Михић Јелена из Зрењанина
Чипу Јонел из Торка

-

Из реда родитеља:
Мичета Тања из Равног Тополовца
Флутуре Данијела Торка
Сивчевић Милица из Банатског Двора

-

Испред локалне самоуправе:
Игрић Оливера из Житишта
Снежана Давидовић из Житишта
Сеђо Околишан из Торка

Разрешење се врши са наредним даном од дана објављивања решења у „Службеном листу
Општине Житиште“.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I- 022-16/2014
Дана : 4.9.2014.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) чл. 53. и 54. Закона основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 50/2011 и 55/2013) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
4.9.2014. годинедоноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА ,, ЖИТИШТЕ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ,,Свети Сава“ Житиште именују се следећа
лица и то :
Из реда запослених:
- Тања Милосављевић из Клека
- Драгана Милошевић из Банатског Карађорева
- Марија Пејић из Зрењанина

-

-

Из реда родитеља:
Јелена Матић из Житишта
Милица Сивчевић из Банатског Двора
Данијела Флутуре из Торка
Испред локалне самоуправе:
Оливера Игрић из Житишта
Снежана Кукољ из Житишта
Серђо Околишан из Торка

II
Mандат чланова школског одбора траје 4 године и тече почев од наредног дана од дана
објављивања решења. Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште .“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I- 022-16/2014-1
Дана : 4.9.2014.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) чл. 53. и 54. Закона основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 50/2011 и 55/2013) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008, 20/2013 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној
дана 4.9.2014. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ
I
Разрешавају се чланови Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј
услед истека мандата и то:
Из реда запослених
- Стојић Зора – Српски Итебеј,
- Њергеш Хермина – Нови Итебеј,
- Николић Јелица - Међа,
Из реда родитеља
- Матић Сања – Српски Итебеј,
- Киш Љиљана - Хетин
- Гаврић Предраг – Међа
Из реда локалне самоуправе
- Вишњеи Ласло – Нови Итебеј,
- Илона Милошев – Српски Итебеј,
- Војислав Маринков – Српски Итебеј,
Разрешење се врши са наредним даном од дана објављивања у Службеном листу општине
Житиште .
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I- 022-15/2014
Дана : 4.9. 2014.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) чл. 53. и 54. Закона основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 50/2011 и 55/2013) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008, 20/2013) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
4.9.2014. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ
I
За чланове Школског одбора Основне школе ,, Милош Црњански “, Српски Итебеј именују
се следећа лица, и то :
Из реда запослених:
- Травар Дуња из Зрењанина
- Црњански Драгана из Зрењанина
- Немеди Зита из Новог Итебеја
Из реда родитеља:
-

Нинков Роберт из Хетина
Грбић Гордана из Српског Итебеја
Гаврић Предраг из Међе

Испред локалне самоуправе:
-

Сиј Шандор из Српског Итебеја
Велемир Петровић из Српског Итебеја
Ласло Вишеи из Новог Итебеја

II
Mандат чланова школског одбора траје 4 године и тече почев од наредног дана од дана
објављивања овог решења у ,,Службеном листу Општине Житиште “.
III
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I- 022-15/2014-1
Дана : 4.9.2014.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
129/2007) и члана 53. и 54. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2009, 50/2011 и 55/2013) и члана 42. Статута општине Житиште
(''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), Скупштина општине Житиште на седници
одржаној дана 4.9.2014. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„НИКОЛА ТЕСЛА“ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
I
Разрешавају се услед истека мандата чланови Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“
Банатско Карађорђево и то:
Из реда запослених:
- Милана Рајић из Српског Итебеја,
- Снежана Војновић из Банатског Карађорђева,
- Анамарија Нађ из Кикинде
Из реда родитеља:
- Драган Јарић из Банатског Карађорђева,
- Моника Каналаш из Торде,
- Гордана Боснић из Бан. Карађорђева
Испред локалне самоуправе:
- Голић Драго из Честерега,
- Детки Ковач из Торде,
- Љиљана Зрилић из Банатског Карађорђева
II
Разрешење ступа на снагу са наредним даном од дана објављивања у „Службеном листу
општине Житиште“ .
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Скупштина општине Житиште
Број:I- 022-14/2014
Дана: 4.9.2014.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
129/2007) и члана 53. и 54. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2009, 50/2011 и 55/2013) и члана 42. Статута општине Житиште
(''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), Скупштина општине Житиште на седници
одржаној дана 4.9.2014. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„НИКОЛА ТЕСЛА“ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
За чланове Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ Банатско Карађорђево именују
се следећа лица и то:
Из реда запослених:
- Милана Рајић из Српског Итебеја,
- Снежана Војновић из Банатског Карађорђева,
- Анамарија Нађ из Кикинде
Из реда родитеља:
- Зоран Јовановић из Банатског Карађорђева,
- Моника Каналаш из Торде,
- Гордана Боснић из Банатског Карађорђева
Из реда локалне самоуправе:
- Ерика Детки Ковач из Торде,
- Смиља Глигић из Честерега
- Драгана Агбаба из Бан. Карађорђева
II
Mандат чланова школског одбора траје 4 године и тече почев од наредног дана од дана
објављивања овог решења у ,,Службеном листу Општине Житиште “.
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште .“
Република Србија
АП Војводина
Скупштина општине Житиште
Број:I- 022-14/2014
Дана:4.9.2014.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић 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), Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 4.9.2014.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ

I
Разрешава се функције члана Управног одбора Дома здравља општине Житиште испред реда
запослених, др Ласло Тот из Нове Црње услед престанка радног односа у Дому здравља Житиште.
II
За члана Управног одбора Дома здравља Житиште испред реда запослених,именује се др
Анелија Рошу из Торка, запослена у Дому здравља Житиште.
III
Мандат члана Управног одбора Дома здравља Житиште траје до истека мандата Управног
одбора именованог решењем Скупштине општине Житиште бројI-022-26/2012-2 од дана 20. 12. 2012.
године односно до 19. 12. 2016. године
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:I-022-10/2014
Дана: 4.9.2014.године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић 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), Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 4.9.2014.године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЖИТИШТЕ

I
Разрешава се функције члана Управног одбора Културно просветне заједнице Житиште
испред локалне самоуправе, Драган Ћорић из Равног Тополовца.
II
За члана Управног одбора Културно просветне заједнице Житиште испред локалне
самоуправе , именује се Беата Борош из Новог Итебеја.
III
Мандат чланова Управног одбора Културно просветне заједнице Житиште траје до истека
мандата Управног одбора именованог решењем Скупштине општине Житиште број I-022-22/2012-2
од дана 20. 12. 2012. године односно до 19. 12. 2016. године
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:I-022-17/2014
Дана: 4.9.2014.године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић 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, 20/2013 ), и члана Закона о туризму ( Скупштина општине Житиште, на
седници одржаној 4.9.2014.године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

I
Разрешава се функције председника Управног одбора Туристичке организације општине
Душко Кочалка из Житишта.
II
Разрешава се функције члана
Управног одбора Туристичке организације општине,
представник испред локалне самоуправе , Ненад Глушац из Житишта, услед поношења оставке.
III
За председника Управног одбора Туристичке организације Житиште именује се Петар
Зрилић из Банатског Карађорђева.
IV
За члана Управног одбора Туристичке организације Житиште као представник испред
локалне самоуправе именује се Жељко Давидовић из Житишта.
V
Мандат
председника и члана
Управног одбора Туристичке организације Општине
Житиште траје до истека мандата Управног одбора именованог решењем Скупштине општине
Житиште број I-024-8/2012-4 од дана 20. 12. 2012. године односно до 19. 12. 2016. године.
VII
Ово решење објавити у Службеном листу Општине Житиште . Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I- 024-3/2014
Дана: 4. 9. 2014. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32.и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број:129/2007),члана 42. став 1, тачка 21.Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број:16/2008 , 20/2013), Скупштина општине Житиште, на седници
одржаној дана 4.9.2014.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОСЕБНЕ ПОМОЋИ
I
Кочалка Душко из Житишта, члан комисије за доделу посебних помоћи разрешава се
функције члана комисије.
II
За члана Комисије за доделу посебне помоћи Скупштине општине Житиште бира се Јања
Милић из Житишта.
Мандат чланa Комисије за доделу посебне помоћи Скупштине општине Житиште траје до
истека мандата Комисије за доделу посебне помоћи Скупштине општине Житиште именоване
решењем Скупштине општине број I- 02-122/2012-1од дана 29.12.2012. године
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ . Решење ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Житиште''.

РепубликаСрбија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број:I-020-69/2013-2
Дана: 4.9.2014. године
ЖИТИШТЕ
Председник СО Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 4 став 3 Закона о Kомуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011), чланова
7., 16. тачка 9. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05,
62/06 и 31/2011), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“бр.129/97), члана. 26 Одлуке о
обављању јавног превоза путника („Сл.лист општине Житиште“,бр.47/2013) и члана 42. Статута општине
Житиште –пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ бр.34/2013), Скупштина општине Житиште
на седници одржаној дана 4.9.2014 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТО-ТАКСИ СТАЈАЛИШТА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Ауто-такси превоз јесте ванлинијски превоз путника.
Ауто-такси превоз путника могу обављати предузеће, друга правна лица или предузетници којима је
издато одобрење - такси дозвола од стране Општинске управе Житиште и који су регистровани код Агенције
за привредне регистре.
Члан 2.
Такси стајалиште је саобраћајна површина односно уређен простор поред коловоза намењена за
стајање такси возила у току рада такси возача.
Такси стајалишта се обележава саобраћајном ознакам и саобраћајним знаком.
Члан 3.
На територији општине Житиште, одређују се Ауто-такси стајалишта и то:
1. У Житишту, прва два паркинг места у ул. Иве Лоле Рибара бр. 2;
2. У Српском Итебеју у ул.Трг слободе 1., поред кафане „Бољи живот“
3. У Бан. Карађорђеву, ул.Ђ. Јакшића, испред Месне канцеларије
За укрцавање путника ауто-такси превозник може користи такси стајалиште унето у одобрењу за
обављање ауто такси превоза путника, одређено овом одлуком, паркинг место свог пословног седишта или
адресу коју одреди путник као полазно место.
Члан 4.
О спровођењу овог Решење стараће се Општинска управа Житиште и ЈП за путеве „Развој“ Житиште.
ЈП за путеве „Развој“ Житиште дужно је да обележавање такси стајалишта изврши најкасније до
01.01.2015. године.
Члан 5.
Ова Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-020-3 /2014
Дана :4. 9. 2014. године
Житиште

Председник Скупштине oпштине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени Гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
Општине Житиште“ 16/08, 20/2014) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 4.9.2014. године донела следеће
Р ЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Спортског савеза општине Житиште за 2014. годину.
Даје се сагласност на Оперативни план активности Спортског савеза општине Житиште за
2014. годину.
Даје се сагласност на Финансијски план Спортског савеза општине Житиште за 2014.
годину.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-022-19/2014-1
Дана : 4.9.2014.

Председник Скупштине општине
Драган Миленковић с.р.

На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште
(,,Службени лист општине Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој
седници одржаној дана 4.9.2014. године донела је следеће
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Програм рада Центра за социјални рад за 2014. годину.
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I- 022-5/2014
Дана : 4.9.2014. године
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 и 41/09 ), члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште“,
бр.16/08) и члана 4. Одлуке о спровођењу комасације у катастарској општини Банатско Карађорђево,
Скупштина Oпштине Житиште, на седници одржаној дана 4. 9. 2014. године донела је
РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама решења о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у
KO Банатско Карађорђево број I-02-97/2011
Члан 1.
У решењеу о именовању чланова Комисије за спровођење комасације у KO Банатско
Карађорђево број I-02-97/2011 од дана 20. 12. 2011. године (Службени лист Општине Житиште број
24/2011) врше се измене и допуне и то :
У Комисији за за спровођење комасације у KO Банатско Карађорђево разрешавају се чланови под
редним бројем :
1.

Ружица Милошев Дураковић, дипл правник - председник Комисије

Јелена Маринков, дипл. правник - заменик председника Комисије
2.

Драгана Обрадовић, дипл инж. пољопривреде - заменик члана

5.

Савица Жупунски, представник учесника комасације, земљорадник – члан
Бановић Горан, земљорадник- заменик члана
Владо Богдановић, земљорадник- заменик члана

6.

У Комисију за спровођење комасације у KO
разрешавају именују се :
1.
2.
5.
6.

Банатско Карађорђево

уместо

лица која се

Бранко Љубоја, дипл правник - председник Комисије
Биљана Орашанин, дипл. правник - заменик председника Комисије
Васо Банч, дипл инж. пољопривреде - заменик члана
Драгољуб Жупунски, представник учесника комасације, земљорадник – члан
Милан Сучевић, , земљорадник- заменик члана
Даница Мачкић, представник учесника комасације, земљорадник – члан
Члан 2.

Мења се став 2. члана 2, тако што се исти брише и уместо њега стоји:
Техничке послове за потребе Комисије обављаће Данијела Марков, Драгица Стоисављевић и Младен
Сирар, запослени у Општинској управи Житиште.
Члан 3.
Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Жииште
Број : I-02-18/2014
Дана: 4.9.2014.

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић 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 чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште
(,,Службени лист општине Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој
седници одржаној дана 4.9.2014. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад Житиште за 2013.годину.
Усваја се извештај о финансијским показатељима по завршном рачуну Центра за социјални
рад Житиште за 2013. Годину.
I

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I- 022-5/2014
Дана : 4.9.2014. године
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута oпштине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ 16/2008, 20/2013) Скупштина oпштине Житиште је на седници одржаној дана
4.9.2014. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о финансијском пословању ЈКСП „Екос“ Житиште за 2013. годину.
II Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број: I-023-2/2014
Дана: 4.9.2014.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ 16/2008, 20/2013) Скупштина општине Житиште је на седници одржаној дана
4.9.2014. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о раду ЈП „Развој“ Житиште за 2013. годину.
Усваја се Извештај о финансијском пословању ЈП „Развој“ Житиште за 2013. годину.
II Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-023-1/2014
Дана: 4.9.2014.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Р. Србије број 127/09) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 4.9.2014. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду, Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“ Житиште за радну
2013-2014. године
II
Усваја се Извештај о финансијском пословању Предшколске установе „Десанка Максимовић“
Житиште за период 01.01. 2013.-31.12.2013. године
III
Закључак објавити се у „Службеном листу Општине Житиште“ .
Република Србија
АП ВОЈВОДИНА
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-022-6 /2014
Дана : 4.9.2014. године

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 4.9.2014. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о раду Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2013.годину.
Усваја се финансијски извештај Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за период од
1.1.2013. до 31. 12. 2013. године.
I

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I- 022-3/2014 -1
Дана : 4.9.2014. године
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.

На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Р.
Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ број 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници
одржаној дана 4.9.2014. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о финансијском пословању Дома здравља Житиште за 2013. годину.
Усваја се Извештај о раду Дома здравља Житиште за 2013. годину.
II
Закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
АП ВОЈВОДИНА
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-022-4/2014
Дана: 4.9.2014.
Житиште

Председник Скупштине oпштине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ 16/08 , 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 4.9.2014. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извештај о раду Културно просветне заједнице Житиште за 2013.годину.
Усваја се финансијски извештај Културно просветне заједнице Житиште за период од
1.1.2013. до 31. 12. 2013. године.
I

II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I- 022-5/2014
Дана : 4.9.2014. године
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута oпштине Житиште („Службени лист
oпштине Житиште“ 16/2008 , 20/2013) Скупштина oпштине Житиште је на седници одржаној дана
4.9.2014. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I Усваја се Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Туристичке организације
Општине Житиште за 2013. годину.
II Закључак објавити у „Службеном листу oпштине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-024-5/2014
Дана: 4.9.2014.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
општине Житиште“ 16/08) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана 4.9.
2014. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о финансијском пословању Спортског савеза Општине Житиште за 2013.
годину.
Усваја се Извештај о раду Спортског савеза Општине Житиште за 2013. годину
II
Закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-022 - 19 /2014
Дана: 4.9.2014.
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ број 119/2012,
116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), Скупштина општине Житиште на седници
одржаној дана 4.9.2014. године донела је
ЗАКЉУЧАК

I
Поништава се Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа „Развој“ Житиште,
расписан дана 7.3.2014. године, који је објављен у „Службеном листу општине Житиште“ број
5/2014, због повреде члана 29. став 4. Закона о јавним предузећима.
II
Закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине
Житиште“ и веб страници општине Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-023-3/2014-1
Дана: 4.9.2014.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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