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На основу члана 5.став 6.Закона о буџетском систему(„Слчужбени гласник РС“, бр.54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,-испр., 108/2013 и 142/2014) и Уговора о
преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области
водоснабдевања и заштите вода, број 136-401-4284/2017-01/1 од 20.07.2017.године, Председник
општине доноси:
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријација у вези пројекта
„Наставак изградње прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља
Житиште-хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу“
Члан 1.
Општина Житиште закључила је Уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за
финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта, број 136-401-4284/2017-01/1
од 24.07.2017.године ради имплементације пројекта „Наставак изградње прве фазе постројења за
пречишћавање отпадних вода насеља Житиште-хидромашинска и мерно-регулациона опрема и
цевовод на постројењу “ финансираним од стране Управе за капитална улагања Аутономне
покрајине Војводине, а где су чланом 1. Став 1.Уговора додељена средства у износу од
28.563.564,35 динара.
Члан 2.
Средства из члана 1.овог решења биће уплаћивана у складу са чланом 5. Уговора о преносу
средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области
водоснабдевања и заштите вода, број 136-401-4284/2017-01/1 од 24.07.2015.године и на рачун
Буџета Општине Житиште код Управе за трезор број: 840-57640-62.
Члан 3.
У члану 12. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Житиште за
2017.годину(„Службени лист број 10/2017, од 28.04.2017.године), раздео 3-Општинска управа,
Програм 0401-Заштита животне средине,
у оквиру Програмске активности: 0401-0004
Управљање отпадним водама, у оквиру економске класификације 511-Зграде и грађевински
објекти, додаје се позиција 151/1 –за пројекат „Наставак изградње прве фазе постројења за
пречишћавање отпадних вода насеља Житиште-хидромашинска и мерно-регулациона опрема и
цевовод на постројењу“ у износу од 28.563.564,35 динара.
Члан 4.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, буџет и трезор.
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Члан 5.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Чланом 5.Закона о буџетском систему утврђено је да у случају да један ниво власти- виши
ниво власти својим актом определи средства другом нивоу власти, а која нису могла бити позната
у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финасије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Општина Житиште закључила је Уговор о преносу средстава по јавном конкурсу за
финансирање и суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода, број 136-4014284/2017-01/1 од 24.07.2017.године ради имплементације пројекта „ Наставак изградње прве
фазе постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште-хидромашинска и мернорегулациона опрема и цевовод на постројењу“ не сале са пратећим садржајима“ финансираним од
стране Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, а где су чланом 1.
Став1.Уговора додељена средства у износу од 28.563.564,35 динара.
На основу напред наведеног донето је Решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-401-75/2017
Датум: 02.11.2017.
ЖИТИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић с.р.

Број 29 03.11.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

3

На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( Службени гласник РС, број
129/2007), члана 2. тачка 11.Одлуке о Општинском већу ( Службени лист општине Житиште, број
16/2008), и члана 69. Закона о буџетском систему (Службени Гласник Републике Србије 93/12,
62/2013), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 03.11.2017.године,
доноси:
ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Из средстава текуће буџетске резерве опредељују се средства у износу од 30.000,00 динара
за трошкове лечења Мајкић Ђорђета.
Члан 2.
Средства за ове намене теретиће конто 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Програм0901-0006-Подршка деци и породицама са децом, функционална класификација 090Социјална помоћ некласификована на другом месту.
Члан 3.
Задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор да средства из члана 1.ове распореди у
складу са чланом 2. и да изврши исплату
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу“ општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-553-32/2017
Дана: 03.11.2017.године
Житиште

Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.

***
На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( Службени гласник РС, број
129/2007), члана 2. тачка 11.Одлуке о Општинском већу ( Службени лист општине Житиште, број
16/2008), и члана 69. Закона о буџетском систему (Службени Гласник Републике Србије 93/12,
62/2013), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 03.11.2017.године,
доноси:
ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Из средстава текуће буџетске резерве опредељују се средства у износу од 30.000,00 динара
за трошкове лечења Миљуш Милана.
Члан 2.
Средства за ове намене теретиће конто 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Програм 0901-0006-Подршка деци и породицама са децом, функционална класификација 090Социјална помоћ некласификована на другом месту.
Члан 3.
Задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор да средства из члана 1.ове распореди у
складу са чланом 2. и да изврши исплату
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу“ општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-06-58/2017-11
У Житишту, дана: 03.11.2017.године

Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007), члана
61. Статута општине Житиште - пречишћен текст (''Службени лист општине Житиште'', број
34/2013), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'', број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа Општине Житиште, а по
захтеву ПУ ''Десанка Максимовић'' Житиште број 354/2017 од 16.10.2017. године, Општинско веће
Општине Житиште на седници одржаној дана 03.11.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у Предшколској установи ''Десанка Максимовић'' Житиште број
331/2017 од 05.10.2017. године.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-06- 58/2017-2
Дана: 03.11.2017. године
Житиште
Председник Општине,
Председник Општинског већа,
Митар Вучуревић с.р.
***
На основу члана 61. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'', број
34/2013 – пречишћен текст), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној
03.11.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
На основу утврђеног текста Јавног конкурса за попуњавање радног места начелника
Општинске управе општине Житиште наведени јавни конкурс ће бити објављен на званичној веб
странице-сајту Општине Житиште www.zitiste.org.rs, на огласној табли Општине Житиште, а у
дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије и то ''Дневник''
Нови Сад објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је
објављен оглас.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-101-2 /2017
Дана: 03.11.2017. године
Житиште
Председник Општине,
Председник Општинског већа,
Митар Вучуревић с.р.
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