СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXI

Житиште

01.12.2017.

Излази по потреби

Број 34.
страна 1.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/2010 и
93/2012,62/13, 63/2013 и 108/2013, 142/2014 и 68/2015и 103/2015) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 93/2012), члана 23. Статута општине
Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број 16/2008 од 07.10.2008. године) , и Одлуке о буџету
општине Житиште за 2017.годину(„Службени лист број 44/2016, од 23.12.2016.године), а на предлог
Oпштинског већа општине Житиште, Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
Општине Житиште за 2017. годину
Члан 1.
Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета СО Житиште за 2017.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.
I.ОПШТИ ДЕО
Члан 2.
Буџет Општине Житиште за 2017. годину састоји се од:

А.
1.
2.
3.
4.
5.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

6.

Укупан фискални суфицит/дефицит

Б.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

1.

Примања од задуживања

Економска
класификација

у динарима

7+8

731.412.323,00

4+5

733.912.323,00

(7+8) - (4+5)
62

-2.500.000,00
0

92
(7+8) - (4+5)+(92
- 62)

91

2.500.000,00

250.000.000,00
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2.

Примања од продаје финансијске имовине (конта
9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

92

3.

Неутрошена средства из претходних година

3

4.

Издаци за набавку финансијске имовине која није
у циљу спровођења јавних политика (део 62)

5.

Издаци за отплату главнице дуга

B.

Нето финансирање

страна

2
0

6211

0

61

2.500.000,00
2.500.000,00

Члан 3.
Буџет за 2017.годину састоји се од:
-приходи и примања и примања по основу продаје нефинансијске имовине
у износу од 981.612.323,00 динара
-расхода и издатака у износу од 981.612.323,00 динара
Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од
3.100.000,00 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 1.000.000,00 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.
Средства за суфинансирање и претфинансирање у 2017.години за ИПА Програме прекограничне
сарадње Румунија-Србија у укупном износу од 3.000.000,00 динара утврђени су у оквиру посебног дела
Одлуке о буџету општине Житиште за 2017.годину и односе се на пројекат:
1.-ИПА пројекат-Одржавање четири области у домену традиције и обичаја
Члан 7.
Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2017. годину и наредне две године, а који су
исказани у Табели број 3:
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2017 - 2019

СДК

Табела
3.

ЖИТИШТЕ
Укупно сви пројекти:

При
о
рите
т

1.

2.

Назив
капиталног
пројекта

1
Изградња
гравитационе
канализационе
мреже у
Житишту
Изградња
трансфер
станице са

Годи
на
почет
ка
фина
нсир
ања
проје
кта
2

0

0

Обезбеђе
но у
Буџету
2016

Проц
ена
изврш
ења
до
краја
2016

2017

2018

2019

Након
2019

6

7

8

9

10

11

Година
завршет
ка
финанси
рања
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Реали
зован
о до
2016.г
одине

3

4

5

2016

2017

324.000.000

2011

2019

113.000.000,0

324.000.000,00

43.000.00
0,00

28.000.000,00
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3.

4.

рециклажним
двориштем
Путна
инфраструктура,
санација
саобраћајница
Комасација
Банатско
Карађорђево

2016

2017

45.000.000,00

2015

2018

80.000.000,00

страна

5.000.000,0
0

40.000.000,00

20.00
0.000

3

20.000.000,
00

20.000.000,00

20.000.000

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2017 - 2019

СДК
ЖИТИШТЕ
####
Р.бр.

0

1.

2.

3.

4.

20.000.00
0

Табела 3а
Укупно сви пројекти:

Назив
капиталног
пројекта
1
Изградња
гравитационе
канализационе
мреже у
Житишту
Изградња
трансфер
станице са
рециклажним
двориштем
Путна
инфраструктур
а, санација
саобраћајница
Комасација
Банатско
Карађорђево

Конт
о 3
ниво
2

511

Опис конта

Изво
р

2a

3

Зграде и
грађевински
објекти

Опис извора
3a
Кредитно задуж.
250.000.000,0
Капит.трансфер:
70.000.000,00
Приходи из буџета:
4.000.000,00

Буџет
2016

2017

2018

2019

Након 2019

4

5

6

7

8

20.000.000,00

20.000.000,00

324.000.000,0

511

Зграде и
грађевински
објекти

13

Нераспоређени
вишак прихода из
ранијих година

28.000.000,00

511

Зграде и
грађевински
објекти

01

Приходи из буџета

40.000.000,00

5.000.000,00

Побољшања
земљишта

01

Приходи из буџета

20.000.000,00

20.000.000,00

541

Члан 8.
Овом Одлуком о буџету за 2017.годину обезбеђена су средства за наведене пројекте у укупном
износу од 412.000.000,00 динара. По изворима финансирања средства се обезбеђују на следећи начин:
-из текућих прихода буџета у износу 64.000.000,00 од динара
-кредита у износу од 250.000.000,00 динара
-капитални трансфери:70.000.000,00 динара
-неутрошена средства из ранијих година: 28.000.000,00
У 2018.години потребно је у буџету општине за планиране капиталне пројекте обезбедити средства у
укупном износу од 25.000.000,00 динара.
Планирана структура извора средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових пројеката у
2018.години је следећа:
-текући приходи буџета у износу од 25.000.000,00 динара
У 2019.години потребно је у буџету општине за планиране капиталне пројекте обезбедити средства у
укупном износу од 20.000.000,00 динара.
Планирана структура извора средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових пројеката у
2019.години је следећа:
-текући приходи буџета у износу од 20.000.000,00 динара
Члан 9.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 981.612.323,00 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

План за 2017.
Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходних година

Средства из
буџета

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

4

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

731,412,323.00

ПОРЕЗИ

291,850,000.00

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

143,600,000.00

711111

Порез на зараде

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу,
по решењу Пореске управе

7,000,000.00

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном
приходу, по решењу Пореске управе

3,000,000.00

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем

4,000,000.00

711143

Порез на приходе од непокретности

100,000.00

711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по
решењу Пореске управе

400,000.00

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе

711147

Порез на земљиште

1,000,000.00

711148

Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе

1,000,000.00

711161

Порез на приходе од осигурања лица

711181

Самодоприноси

17,000,000.00

711190

Порез на друге приходе

15,000,000.00

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

95,000,000.00

50,000.00

50,000.00

136,690,000.00

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица

36,690,000.00

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица

73,000,000.00

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе

4,000,000.00

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

9,560,000.00

7,000,000.00
16,000,000.00

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина

714552

Боравишна такса

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

3,000,000.00

ДРУГИ ПОРЕЗИ

2,000,000.00

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

2,000,000.00

716111

50,000.00

5,810,000.00
700,000.00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

312,543,224.00

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

312,543,224.00

733141

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

198,882,224.00

733156

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа oпштина

33,661,000.00

733243

Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова

80,000,000.00

ДРУГИ ПРИХОДИ

126,969,099.00

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

109,200,000.00

741141

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора

10,000,000.00

741510

Накнада за коришћење природних добара

44,000,000.00

741520

Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта

55,000,000.00

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

741531

страна

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

5

200,000.00
10,580,000.00

742142

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини

480,000.00

742241

Општинске административне таксе административне таксе

100,000.00

742341

Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе
чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима

10,000,000.00

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

2,300,000.00

743324

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима

2,000,000.00

743340

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина

744141

745141

771111

300,000.00

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

3,000,000.00

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина

3,000,000.00

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

1,889,099.00

Остали приходи у корист нивоа општина

1,889,099.00

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

50,000.00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

50,000.00

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
791110

812000

911441
912

0.00

Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

200,000.00

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

200,000.00

Примања од продаје покретне имовине

200,000.00

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

250,000,000.00

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа oпштина

250,000,000.00

250,000,000.00

Примања од иностраног задуживања

921941

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

981,612,323.00

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

981,612,323.00

3+7+8+9

Члан 10.
Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупна
средства

1

2

3

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате и додаци запослених

93,252,622

412

Социјални доприноси на терет послодавца

16,801,091

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

2,195,000

415

Накнаде за запослене

7,170,000

553,767,323
121,742,713

270,000
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416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

417

Посланички додатак;

-

418

Судијски додатак.

-

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

98,185,400

424

Специјализоване услуге

87,697,000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

426

Материјал

430

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

-

431

Амортизација некретнина и опреме;

-

432

Амортизација култивисане имовине;

-

433

Употреба драгоцености;

-

434

Употреба природне имовине;

-

435

Амортизација нематеријалне имовине

-

440

ОТПЛАТА КАМАТА

1,200,000

441

Отплата домаћих камата;

1,000,000

442

Отплата страних камата;

-

443

Отплата камата по гаранцијама

-

444

Пратећи трошкови задуживања

200,000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

4,300,000

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

1,300,000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

451

Субвенције јавним нефинансијским институцијама;

452

Субвенције приватним финансијским институцијама;

-

453

Субвенције јавним финансијским институцијама;

-

454

Субвенције приватним предузећима

-

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

461

Донације страним владама

462

Донације и дотације међународним организацијама

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465

Остале донације, дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

41,400,000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

41,400,000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

29,091,000

481

Дотације невладиним организацијама;

24,301,000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

2,340,000

2,054,000

266,168,000
44,470,000
1,813,600

8,575,000
25,427,000

3,000,000

85,765,610
60,150,000
7,500,000
18,115,610
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483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

489

Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

494

Административни трансфери из буџета - Текући расходи

-

495

Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину

-

496

Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

-

499

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

-

1,850,000
600,000
4,100,000

49911

Стална резерва

3,100,000

49912

Текућа резерва

1,000,000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

425,345,000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

405,345,000

511

Зграде и грађевински објекти;

385,500,000

512

Машине и опрема;

513

Остале некретнине и опрема;

514

Култивисана имовина;

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

521

Робне резерве;

522

Залихе производње;

523

Залихе робе за даљу продају

531

Драгоцености

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;

542

Рудна богатства;

543

Шуме и воде

550

Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

551

Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

2,500,000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

2,500,000

612

Отплата главнице страним банкама

-

613

Отплата дуга по гаранцијама

-

614

Отплата домаћих камата

-

620

Набавка финансијске имовине

-

621

Набавка домаће фин. Имовине
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

17,645,000
1,300,000
900,000
20,000,000
20,000,000
-

981,612,323.00

Члан 11.
Укупни расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима:
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Функциje

Функционална класификација

Укупна средства

1

2

3

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

74,450,000

010

Болест и инвалидност;

-

020

Старост;

-

030

Корисници породичне пензије;

-

040

Породица и деца;

-

050

Незапосленост;

-

060

Становање;

-

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;

080

Социјална заштита - истраживање и развој;

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

100
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;

58,100,000
16,350,000
254,170,785
37,706,110
-

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

113

Спољни послови

-

Економска помоћ иностранству;

-

121

Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији

-

122

Економска помоћ преко међународних организација

-

120

130

Опште услуге;

4,100,000

150,636,700

131

Опште кадровске услуге

-

132

Опште услуге планирања и статистике

-

133

Остале опште услуге

-

140

Основно истраживање;

-

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

170

Трансакције јавног дуга;

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

300

450,000
58,077,975
3,200,000
5,300,000

310

Услуге полиције;

-

320

Услуге противпожарне заштите;

-

330

Судови;

-

340

Затвори;

-

350

Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;

-

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

400

5,300,000
89,698,210

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада;

-

411

Општи економски и комерцијални послови

-

412

Општи послови по питању рада

-

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

-

410

420

41,750,000

421

Пољопривреда

422

Шумарство

-

423

Лов и риболов

-

Гориво и енергија;

-

Угаљ и остала чврста минерална горива

-

430
431
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432

Нафта и природни гас

-

433

Нуклеарно гориво

-

434

Остала горива

-

435

Електрична енергија

-

436

Остала енергија

-

Рударство, производња и изградња;

-

441

Ископавање минералних ресурса, изузев минералних горива

-

442

Производња

-

443

Изградња

-

Саобраћај;

-

440

450
451

Друмски саобраћај

452

Водени саобраћај

-

453

Железнички саобраћај

-

454

Ваздушни саобраћај

-

455

Цевоводи и други облици саобраћаја

-

460

Комуникације;

-

470

Остале делатности;

-

471

Трговина, смештај и складиштење

-

472

Хотели и ресторани

-

473

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти

-

Економски послови - истраживање и развој;

-

480

9,200,000

14,128,210

24,620,000

481

Истраживање и развој - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

482

Истраживање и развој - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

-

483

Истраживање и развој - Гориво и енергија

-

484

Истраживање и развој - Рударство, производња и изградња

-

485

Истраживање и развој - Саобраћај

-

486

Истраживање и развој - Комуникације

-

487

Истраживање и развој - Остале делатности

-

Економски послови некласификовани на другом месту

-

490

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

13,000,000

510

Управљање отпадом;

10,000,000

520

Управљање отпадним водама;

-

530

Смањење загађености;

-

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика;

-

550

Заштита животне средине - истраживање и развој;

3,000,000

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

500

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

600

402,900,000

Стамбени развој;

-

620

Развој заједнице;

343,600,000

630

Водоснабдевање;

3,000,000

640

Улична расвета;

17,500,000

650

Послови становања и заједнице - истраживање и развој;

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

610

ЗДРАВСТВО

700

38,800,000
7,500,000

Медицински производи, помагала и опрема;

-

711

Фармацеутски производи

-

712

Остали медицински производи

-

710
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Терапеутска помагала и опрема

-

Ванболничке услуге;

-

721

Опште медицинске услуге

-

722

Специјализоване медицинске услуге

-

723

Стоматолошке услуге

-

724

Парамедицинске услуге

-

Болничке услуге;

-

731

Опште болничке услуге

-

732

Специјализоване болничке услуге

-

733

Услуге медицинских центара и породилишта

-

734

Услуге домова за негу и опоравак

-

713
720

730

7,500,000

740

Услуге јавног здравства;

750

Здравство - истраживање и развој;

-

760

Здравство некласификовано на другом месту.

-

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

48,746,450

810

Услуге рекреације и спорта;

17,150,000

820

Услуге културе;

28,646,450

830

Услуге емитовања и штампања;

840

Верске и остале услуге заједнице;

850

Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;

-

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

-

800

900

2,700,000
250,000

85,846,878

ОБРАЗОВАЊЕ

910

-

Предшколско и основно образовање;

911

Предшколско образовање

35,246,878

912

Основно образовање

50,600,000

913

Основно образовање са домом ученика

-

914

Основно образовање са средњом школом

-

915

Специјално основно образовање

-

916

Основно образовање са средњом школом и домом ученика

-

Средње образовање;

-

921

Ниже средње образовање

-

922

Више средње образовање

-

923

Средње образовање са домом ученика

-

Више образовање;

-

931

Више образовање

-

932

Више образовање са студентским домом

-

Високо образовање;

-

941

Високо образовање - први степен

-

942

Високо образовање - други степен

-

950

Образовање које није дефинисано нивоом;

-

960

Помоћне услуге образовању;

-

970

Образовање - истраживање и развој;

-

980

Образовање некласификовано на другом месту

-

920

930

940

УКУПНО

981,612,323.00
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II.ПОСЕБАН ДЕО

`

Глава

Програм-ска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Члан 12.
Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од 981.612.323,00
динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима и исказују

Опис

1

2

4

3

6

7

8

1

1.1

Средства из
буџета

9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2101

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001

Функционисање скупштине
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

110
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

360,860

3

414

Социјална давања запосленима

100,000

4

415

Накнаде трошкова за запослене

100,000

5

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

100,000

6

422

Трошкови путовања

7

423

Услуге по уговору

8

425

Текуће поправке и одржавање

100,000

9

426

Материјал

300,000

10

465

Остале донације, дотације и трансфери

559,840

11

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

300,000

12

481

Дотације невладиним организацијама

151,000

13

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

50,000

14

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

15

512

Машине и опрема

100,000

16

513

Остале некретнине и опрема

100,000

1,877,700

100,000
7,200,000

50,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

01

21010004П

Приходи из буџета

11,549,400

Функција 110:

11,549,400

Извори финансирања за програмску активност
2101-0001:
Приходи из буџета

11,549,400

Свега за програмску активност 2101-0001:

11,549,400

Прослава Дана општине-12.децембар
Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

110
17

423

Услуге по уговору

120,000

18

424

Специјализоване услуге

100,000

19

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 110:

40,000
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Приходи из буџета

260,000

Функција 110:

260,000

Извори финансирања за пројекат 2101-0004П:
01

Приходи из буџета

260,000

Свега за пројекат 2101-0004П:

260,000

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

11,809,400

Свега за Програм 16:

11,809,400

Извори финансирања за Главу 1.1:
01

Приходи из буџета

11,809,400

Свега за Главу 1.1:

11,809,400

Извори финансирања за Раздео 1:
01

2

Приходи из буџета

11,809,400

Свега за Раздео 1:

11,809,400

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

2.1

ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

Функционисање извршних органа

2101-0002

Извршни и законодавни органи

110
20

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

21

412

Социјални доприноси на терет послодавца

22

414

Социјална давања запосленима

150,000

23

415

Накнаде трошкова за запослене

850,000

24

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

100,000

25

422

Трошкови путовања

26

423

Услуге по уговору

3,000,000

27

424

Специјализоване услуге

1,000,000

28

425

Текуће поправке и одржавање

200,000

29

426

Материјал

500,000

30

465

Остале донације, дотације и трансфери

1,300,000

31

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

100,000

32

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

100,000

33

512

Машине и опрема

300,000

11,165,002
2,036,708

200,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

01

Приходи из буџета

21,001,710

Функција 110:

21,001,710

Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
Приходи из буџета

21,001,710

Свега за програмску активност 2101-0002:

21,001,710
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Јавни ред и безбедност саобраћаја

34

423

Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту
Услуге по уговору

35

424

Специјализоване услуге

200,000

36

426

Материјал

400,000

37

465

Остале донације, дотације и трансфери

400,000

38

512

Машине и опрема

360

300,000

4,000,000

Извори финансирања за функцију 360:
01

Приходи из буџета

5,300,000

Функција 360:

5,300,000

Извори финансирања за пројекат 2101-0005П:
01

21010006П

Приходи из буџета

5,300,000

Свега за пројекат 2101-0005П:

5,300,000

Прослава Дана ослобођења-2.Октобар
Извршни и законодавни органи

110
39

423

Услуге по уговору

70,000

40

426

Материјал

30,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

100,000

Функција 110:

100,000

Извори финансирања за пројекат 2101-0006П:
01

Приходи из буџета

100,000

Свега за пројекат 2101-0006П:

100,000

Извори финансирања за Програм 16:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 16:

25,701,710
700,000
26,401,710

Извори финансирања за Главу 2.1:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Главу 2.1:

28,701,710
700,000
29,801,710

Извори финансирања за Раздео 2:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Раздео 2:

3

28,701,710
700,000
29,801,710

ОПШТИНСКА УПРАВА

3.1

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге

0602
0602-0001
130
41

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

42

412

Социјални доприноси на терет послодавца

43

413

Накнаде у натури

44

414

Социјална давања запосленима

36,311,490
6,499,440
270,000
1,000,000
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45

415

Накнаде трошкова за запослене

46

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

47

421

Стални трошкови

48

422

Трошкови путовања

49

423

Услуге по уговору

50

424

Специјализоване услуге

6,300,000

51

425

Текуће поправке и одржавање

1,500,000

52

426

Материјал

7,200,000

53

465

Остале донације, дотације и трансфери

3,386,770

54

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

400,000

55

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

56

511

Зграде и грађевински објекти

57

512

Машине и опрема

58

513

Остале некретнине и опрема

500,000

59

515

Нематеријална имовина

500,000

2,700,000
719,000
19,000,000
500,000
16,500,000

200,000
37,850,000
9,300,000

Извори финансирања за функцију 130:
01

01

Приходи из буџета

150,636,700

Функција 130:

150,636,700

Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета

150,636,700

Свега за програмску активност 0602-0001:

150,636,700

Сервисирање јавног дуга

0602-0003

Трансакције јавног дуга

170
60

441

Отплата домаћих камата

500,000

61

444

Пратећи трошкови задуживања

200,000

62

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

2,500,000

Извори финансирања за функцију 170:
01

01

Приходи из буџета

3,200,000

Функција 170:

3,200,000

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0003:
Приходи из буџета

3,200,000

Свега за Програмску активност 0602-0003:

3,200,000

Заштитник грађана

0602-0005

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

110
63

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

920,000

64

412

Социјални доприноси на терет послодавца

165,000

65

422

Трошкови путовања

66

423

Услуге по уговору

130,000

67

424

Специјализоване услуге

250,000

68

426

Материјал

140,000

69

512

Машине и опрема

120,000

70,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета
Функција 110:

01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0005:
Приходи из буџета

1,795,000
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Свега за програмску активност 0602-0005:

15
1,795,000

Инспекцијски послови

0602-0006

Опште услуге

130
70

423

Услуге по уговору

300,000

71

424

Специјализоване услуге

400,000

72

425

Текуће поправке и одржавање

73

512

Машине и опрема

150,000

74

513

Остале некретнине и опрема

100,000

50,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета
Функција 110:

01

1,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0006:

1,000,000

Функционисање националних савета националних
мањина
Верске и остале услуге заједнице

0602-0007
840
75

423

Услуге по уговору

76

426

Материјал

50,000
200,000

Извори финансирања за функцију 840:
01

Приходи из буџета

100,000

07

Донације од осталих нивоа власти

300,000

Функција 840:

250,000

01

Извори финансирања за програмску активност
0602-0007:
Приходи из буџета

100,000

07

Донације од осталих нивоа власти

300,000

Свега за програмску активност 0602-0007:

250,000

Правна помоћ

0602-0008

Извршни и законодавни органи, финансијски и
фискални послови и спољни послови

110
77

422

Трошкови путовања

78

423

Услуге по уговору

700,000

79

424

Специјализоване услуге

100,000

50,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

01

Приходи из буџета

850,000

Функција 110:

850,000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0008:
Приходи из буџета

850,000

Свега за програмску активност 0602-0008:

850,000

Текућа буџетска резерва

0602-0009

Финансијски и фискални послови

112
80

49911

Текућа резерва

3,100,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

Приходи из буџета

3,100,000

Функција 112:

3,100,000

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0009:
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Приходи из буџета

3,100,000

Свега за Програмску активност 0602-0009:

3,100,000

Стална буџетска резерва

0602-0010

Финансијски и фискални послови

112
81

49912

Стална резерва

1,000,000

Извори финансирања за функцију 112:
01

01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 112:

1,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0010:
Приходи из буџета

1,000,000

Свега за програмску активност 0602-0010:

1,000,000

Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе
Опште услуге

0602-0013
130
82

423

Услуге по уговору

200,000

83

424

Специјализоване услуге

100,000

84

425

Текуће поправке и одржавање

100,000

85

512

Машине и опрема

150,000

86

513

Остале некретнине и опрема

100,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета
Функција 110:

01

650,000

Извори финансирања за програмску активност
0602-0013:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0013:

650,000

Ванредне ситуације

0602-0014

Извршни и законодавни органи

110
87

423

Услуге по уговору

100,000

88

424

Специјализоване услуге

300,000

89

426

Материјал

100,000

Извори финансирања за функцију 110:
01

01

Приходи из буџета

500,000

Функција 110:

500,000

Извори финансирања за прогеамску активност
0602-0014:
Приходи из буџета

500,000

Свега за програмску активност 0602-0014:

500,000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

0901

0
162,981,700

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

90

423

Социјалне помоћи
Социјална помоћ некласификована на другом местуКомесаријат
Услуге по уговору

91

426

Материјал

92

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

0901-0001
070

2,500,000
5,400,000
500,000
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Зграде и грађевински објекти

17
2,000,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

10,250,000

Функција 070:

10,400,000

150,000

01

Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

10,250,000

Свега за програмску активност 0901-0001:

10,400,000

150,000

Подршка социо-хуманитарним организацијама

0901-0003

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160

94

481

Дотације невладиним организацијама. Средства на овој
апропријацији трошиће се по конкурсу. Део средстава
у износу од 200.000,00- додељује се Општинском
ватрогасном савезу по донето закључку Општинског
већа од тога средства по конкурсу КУД-овима:
1.200.000,00 динара, за подршку удружењима -област
туризма: 600.000,00 динара

4,000,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

01

Приходи из буџета

4,000,000

Функција 160:

4,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0901-0003:
Приходи из буџета

4,000,000

Свега за програмску активност 0901-0003:

4,000,000

Подршка деци и породицама са децом

0901-0006

Социјална помоћ некласификована на другом месту

090
95

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

96

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ђаци прваци

4,000,000
500,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

01

09010008П

Приходи из буџета

4,500,000

Функција 090:

4,500,000

Извори финансирања за програмску активност
0901-0006:
Приходи из буџета

4,500,000

Свега за програмску активност 0901-0006:

4,500,000

Превоз ђака-основци, средњошколци, студенти
Социјална помоћ некласификована на другом месту

070
97

423

Услуге по уговору

28,000,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Функција 070:

23,000,000
5,000,000
28,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-0008П:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

23,000,000
5,000,000
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Свега за пројекат 0901-0008П:
09010009П

18
28,000,000

Превоз деце са сметњама у развоју
Социјална заштита некласификована на другом месту

070
98

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,000,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 070:

1,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-0009П:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за пројекат 0901-0009П:

1,000,000

Подмиривање трошкова сахране за социјално
угрожена лица
Социјална заштита некласификована на другом месту

09010010П
070
99

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,000,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 070:

1,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00010П:
01

Приходи из буџета

1,000,000

Свега за пројекат 0901-00010П:

1,000,000

Подршка старијим лицима

0901-0007

Социјална заштита неквалификована на другом месту

070
100

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3,000,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

01

Приходи из буџета

3,000,000

Функција 070:

3,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0901-0007:
Приходи из буџета

3,500,000

Свега за програмску активност 0901-0007:

3,000,000

Подршка талентованим ученицима, добитницима
вукових диплома-основих школа, особама са
посебним потребама и успешним спортистима

09010011П

Социјална заштита неквалификована на другом месту

070
101

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Средства на
овој апропријацији трошиће се у складу са донетим
Правилником о додели права на бесплатно летовање

102

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,500,000

500,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 070:

2,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00011П:
01

0901-

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за пројекат 0901-00011П:

2,000,000

Спровођење мера за смањење сиромаштва
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0012П
Социјална заштита неквалификована на другом месту

070
103

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,750,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

1,750,000

Функција 070:

1,750,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00012П:
01

Приходи из буџета

1,750,000

Свега за пројекат 0901-00012П:

1,750,000

Бесплатнa ужина, бесплатна партиципација за
треће дете
Социјална заштита неквалификована на другом месту

090100013П
070
104

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Средства на
овој апропријацији трошиће се у складу са Актом који
донесе Скупштина општине

2,000,000

105

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Средства на
овој апропријацији трошиће се у складу са Актом који
донесе Скупштина општине

900,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

3,400,000

Функција 070:

2,900,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00013П:
01

090100014П

Приходи из буџета

3,400,000

Свега за пројекат 0901-00013П:

2,900,000

Помоћ студентима
Социјална заштита неквалификована на другом месту

070

106

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета Средства на
овој апропријацији трошиће се у складу са Актом који
донесе Скупштина општине

4,000,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

4,000,000

Функција 070:

4,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00014П:
01
090100016П

Приходи из буџета

4,000,000

Свега за пројекат 0901-00014П:

4,000,000

Помоћ у кући за стара лица
Социјална заштита некласификована на другом месту

090
106/1

423

Услуге по уговору

3,000,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Функција 090:

3,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00016П:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за пројекат 0901-00016П:

3,000,000
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Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју
Социјална заштита некласификована на другом месту

090
106/2

423

Услуге по уговору

1,900,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

1,900,000

Функција 090:

1,900,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00017П:
01

Приходи из буџета

1,900,000

Свега за пројекат 0901-00017П:

1,900,000

Активности Црвеног крста

0901-0005

Функција: Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
107

481

Дотације невладиним организацијама

1,450,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

01

Приходи из буџета

1,450,000

Функција 090:

1,450,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0005:
Приходи из буџета

1,450,000

Свега за Програмску активност 0901-0005:

1,450,000

Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 11:

1301

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810

68,900,000

Услуге рекреације и спорта
108

481

Дотације невладиним организацијама

12,000,000

Извори финансирања за функцију 810:
01

01

Приходи из буџета

12,000,000

Функција 810:

12,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета

12,000,000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

12,000,000

Подршка предшколском и школском спорту

1301-0002
810
109

481

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама, Средства са ове
апропријације реализује Спортски Савез општине
Житиште
Извори финансирања за функцију 810:

4,000,000

01

Приходи из буџета

4,000,000

Функција 810:

4,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
1301-0002:
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Приходи из буџета

4,000,000

Свега за Програмску активност 1301-0002:

4,000,000

Одржавање спортске инфраструктуре

1301-0003

Услуге рекреације и спорта

810
110

511

Зграде и грађевински објекти

1,150,000.00

Извори финансирања за функцију 810:
07

Донације од осталих нивоа власти

1,150,000.00

Функција 810:

1,150,000.00

Свега за Програмску активност 1301-0003:

1,150,000.00

Спровођење омладинске политике

1301-0005

Опште јавне услуге - истраживање и развој

150
111

423

Услуге по уговору

112

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 150:

400,000
50,000
450,000

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

400,000

Функција 150:

450,000

50,000

01

Извори финансирања за програмску активност
1301-0005:
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

400,000

Свега за програмску активност 1301-0005:

450,000

50,000

Извори финансирања за Програм 14:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 14:

14,450,000
2,150,000.00
17,600,000.00

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента

1501
1501-0001

Истраживање и развој-Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада

481
113

423

Услуге по уговору

500,000

114

424

Специјализоване услуге

100,000

Извори финансирања за функцију 481:
01

Приходи из буџета

600,000
600,000

01

Функција 481:
Извори финансирања за Програмску активност
1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0001:

1,100,000
600,000

Мере активне политике запошљавања

1501-0002

Истраживање и развој-Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада

481
115

423

Услуге по уговору

116

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

100,000
20,000,000
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На датим апропријацијама опредељена су средства за
реализацију локалног акционог плана запошљавања, а
који ће се извршавати у складу са донетим Планом
запошљавања
Извори финансирања за функцију 481:
01

01

15010003П

Приходи из буџета

20,100,000

Функција 481:

20,100,000

Извори финансирања за Програмску активност
1501-0002:
Приходи из буџета

20,100,000

Свега за Програмску активност 1501-0002:

20,100,000

Економско оснаживање жена у локалној заједници
Истраживање и развој-Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада

481
117

451

Субвенције

3,000,000

Извори финансирања за функцију 481:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Функција 481:

3,000,000

Извори финансирања за Пројекат 1501-0003П:
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за Пројекат 1501-0003П:

3,000,000

Израда Акционог плана за примену европске
повеље о родној равноправности на локалном
нивоу

15010004П

Истраживање и развој-Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада

481
118

422

Трошкови путовања

119

423

Услуге по уговору

75,000

120

424

Специјализоване услуге

50,000

121

426

Материјал

75,000

150,000

Извори финансирања за функцију 481:
01

Приходи из буџета

350,000

Функција 481:

350,000

Извори финансирања за Пројекат 1501-0004П:
01

15010005П

Приходи из буџета

350,000

Свега за Пројекат 1501-0004П:

350,000

Једнаке шансе за све
Истраживање и развој-Општи економски и
комерцијални послови и послови по питању рада

481
122

422

Трошкови путовања

123

423

Услуге по уговору

310,000

124

424

Специјализоване услуге

130,000

125

426

Материјал

50,000

80,000

Извори финансирања за функцију 481:
01

Приходи из буџета

570,000

Функција 481:

570,000

Извори финансирања за Пројекат 1501-0005П:

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“
01

страна

23

Приходи из буџета

570,000

Свега за Пројекат 1501-0005П:

570,000

Извори финансирања за Програм 3:
01

Приходи из буџета

25,020,000

Свега за Програм 3:

24,620,000

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање

1101
1101-0001

Развој заједнице

620
126

424

Специјализоване услуге

200,000

127

511

Зграде и грађевински објекти

400,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

600,000

Функција 620:

600,000

01

Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Приходи из буџета

600,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

600,000

Спровођење урбанистичких и просторних планова

1101-0002

Развој заједнице

620
128

424

Специјализоване услуге

500,000

129

511

Зграде и грађевински објекти

500,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 620:

1,000,000

Извори финансирања за програмску активност
1101-0002:
Приходи из буџета

1,000,000

Свега за програмску активност 1101-0002:

1,000,000

Извори финансирања за Програм 1:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 1:

1,600,000
700,000
1,600,000

ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102

Одржавање јавног осветљења

1102-0001

Улична расвета

640
130

421

Стални трошкови

131

426

Материјал

15,000,000
2,500,000

Извори финансирања за функцију 640:
01

01

Приходи из буџета

17,500,000

Функција 640:

17,500,000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0001:
Приходи из буџета

17,500,000

Свега за програмску активност 1102-0001:

17,500,000
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ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0009

Остале комуналне услуге- дезинсекција,
дератизација, дезинфекција

страна

132

424

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Специјализоване услуге

133

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

134

485

Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

660

24

8,500,000
1,100,000
600,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

01

Приходи из буџета
Функција 660:

10,200,000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0009:
Приходи из буџета

10,200,000

Свега за програмску активност 1102-0009:

10,200,000

1102

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

11020010П

Реконструкција и санација котларница за
даљинско грејање,друга и трећа фаза
Послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту

660
135

511

Зграде и грађевински објекти

500,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 660:

500,000

Извори финансирања за пројекат 1102-0010П:
01

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1102-0010П:

500,000

Производња и дистрибуција топлотне енергије

1102-0007

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

660

136

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1,000,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

01

Приходи из буџета

1,000,000

Функција 660:

1,000,000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0007:
Приходи из буџета

1,000,000

Свега за програмску активност 1102-0007:

1,000,000

Одржавање јавних зелених површина

1102-0002

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

660
137

424

Специјализоване услуге

11,000,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

11,000,000

Функција 660:

11,000,000

Извори финансирања за програмску активност
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1102-0002:
01

Приходи из буџета

11,000,000

Свега за програмску активност 1102-0002:

11,000,000

Одржавање гробаља, и погребне услуге

1102-0006

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

660
138

424

Специјализоване услуге

7,600,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

01

Приходи из буџета

7,600,000

Функција 660:

7,600,000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0006:
Приходи из буџета

7,600,000

Свега за програмску активност 1102-0006:

7,600,000

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102

Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање

1102-0008
630
139

424

Специјализоване услуге

1,000,000

139/1

511

Зграде и грађевински објекти

2,000,000

Извори финансирања за функцију 630:
01

01

Приходи из буџета

3,000,000

Функција 630:

3,000,000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0008:
Приходи из буџета

3,000,000

Свега за програмску активност 1102-0008:

3,000,000

Остале комуналне услуге - јавни превоз

1102-0009

Развој заједнице

620
140

424

Специјализоване услуге

11,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

Приходи из буџета

11,000,000

Функција 620:

11,000,000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0009:
Приходи из буџета

11,000,000

Свега за програмску активност 1102-0009:

11,000,000

Зоохигијена

1102-0004

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

660
141

424

Специјализоване услуге

500,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета

500,000
500,000

01

Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност
1102-0004:
Приходи из буџета

500,000
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Свега за програмску активност 1102-0004:

26
500,000

Остале комуналне услуге -одржавање каналске
мреже у насељеним местима и зимско одржавање
путева

1102-0009

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

660
142

424

Специјализоване услуге

8,000,000

Извори финансирања за функцију 660:
01

Приходи из буџета
Функција 660:

01

8,000,000

Извори финансирања за програмску активност
1102-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0009:

8,000,000

Извори финансирања за Програм 2:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

70,800,000

70,300,000

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401

Управљање заштитом животне средине

0401-0001
550

Заштита животне средине: исттаживање и развој
143

423

Услуге по уговору

144

424

Специјализоване услуге

1,100,000

145

481

Дотације невладиним организацијама

1,000,000

900,000

Извори финансирања за функцију 550:
01

01

Приходи из буџета

3,000,000

Функција 550:

3,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета

3,000,000

Свега за Програмску активност 0401-0001:

3,000,000

Управљање отпадним водама

0401-0004

Развој заједнице

620
146

511

Зграде и грађевински објекти

324,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

Приходи из буџета

324,000,000

Функција 620:

324,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0401-0004:
Приходи из буџета

324,000,000

Свега за програмску активност 0401-0004:

324,000,000

Одржавање депонија

0401-0005

Управљање отпадом

510
147

424

Специјализоване услуге

10,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
01

Приходи из буџета

10,000,000

Функција 510:

10,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0401-0005:
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Приходи из буџета

10,000,000

Свега за програмску активност 0401-0005:

10,000,000

Извори финансирања за Програм 6:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 6:

0701

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0001

Управљање саобраћајем

337,000,000

Друмски саобраћај

451
148

511

Зграде и грађевински објекти

6,000,000

Извори финансирања за функцију 451:
01

01

Приходи из буџета

6,000,000

Функција 451:

6,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0701-0001:
Приходи из буџета

6,000,000

Свега за програмску активност 0701-0001:

6,000,000

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0002

Друмски саобраћај

451
149

424

Специјализоване услуге

3,200,000

Извори финансирања за функцију 451:
01

01

Приходи из буџета

3,200,000

Функција 451:

3,200,000

Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета

3,200,000

Свега за програмску активност 0701-0002:

3,200,000

Извори финансирања за Програм 7:
01

Приходи из буџета

9,200,000

Свега за Програм 7:

9,200,000

0101

ПРОГРАМ 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда

421
150

421

Стални трошкови

151

423

Услуге по уговору

3,600,000

152

424

Специјализоване услуге

8,500,000

153

426

Материјал

154

511

Зграде и грађевински објекти

155

512

Машине и опрема

100,000

200,000
2,000,000
500,000

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

8,600,000

07

Донације од осталих нивоа власти

3,000,000

Функција 421:

14,900,000

01

Извори финансирања за програмску активност
0101-0001:
Приходи из буџета

8,600,000

07

Донације од осталих нивоа власти

3,000,000
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Свега за програмску активност 0101-0001:
0101-0002

28
14,900,000

Мере подршке руралном развоју
Пољопривреда

421
156

423

Услуге по уговору

200,000

157

441

Отплата камата

500,000

158

4511

Текуће субвенције за пољопривреду

300,000

Извори финансирања за функцију 421:
01

01
01010003П

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 421:

1,000,000

Извори финансирања за Програмску активност
0101-0002:
Приходи из буџета

2,000,000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

1,000,000

Комасација- Банатско Карађорђево
Пољопривреда

421
159

421

Стални трошкови

160

423

Услуге по уговору

161

424

Специјализоване услуге

400,000

162

426

Материјал

400,000

163

512

Машине и опрема

250,000

164

541

Побољшања земљишта

100,000
4,700,000

20,000,000

Извори финансирања за функцију 421:
01

Приходи из буџета

25,850,000

Функција 421:

25,850,000

Извори финансирања за пројекат 0101-0003П:
01

Приходи из буџета

25,850,000

Свега за пројекат 0101-0003П:

25,850,000

Извори финансирања за Програм 5:
01

Приходи из буџета

41,750,000

Свега за Програм 5:

41,750,000

1201

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
Услуге емитовања и издаваштва

830
165

423

01

01

Услуге по уговору

2,200,000

Извори финансирања за функцију 830:

2,200,000

Приходи из буџета

2,200,000

Функција 830:

2,200,000

Извори финансирања за програмску активност
1201-0004:
Приходи из буџета

2,200,000

Свега за програмску активност 1201-0004:

2,200,000

Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина

1201-0005

Услуге емитовања и издаваштва

830
166

423

Услуге по уговору

200,000

167

424

Специјализоване услуге

100,000
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Извори финансирања за функцију 830:
01

01

1201-0006
830

Приходи из буџета

300,000

Функција 830:

300,000

Извори финансирања за програмску активност
1201-0005:
Приходи из буџета

300,000

Свега за програмску активност 1201-0005:
Унапређење јавног информисања особа са
инвалидитетом
Услуге емитовања и издаваштва

300,000

168

423

Услуге по уговору

100,000

169

424

Специјализоване услуге

100,000

Извори финансирања за функцију 830:
01

01
12010007П

Приходи из буџета

200,000

Функција 830:

200,000

Извори финансирања за програмску активност
1201-0006:
Приходи из буџета

200,000

Свега за програмску активност 1201-0006:

200,000

Етнографски центар Торак
Услуге културе

820
170

511

Зграде и грађевински објекти

2,000,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

2,000,000

Функција 820:

2,000,000

Извори финансирања за пројекат 1201-0007П:
01
12010008П

Приходи из буџета

2,000,000

Свега за пројекат 1201-0007П:

2,000,000

Дотације верским организацијама
160
171
481
01

Функција: Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Дотације невладиним организацијама - средства на
овој апропријацији трошиће се по спроведеном
конкурсу
Извори финансирања за функцију 160:

1,700,000
1,700,000

Приходи из буџета

1,700,000

Функција 160:

1,700,000

Извори финансирања за пројекат 1201-0008П :
01

Приходи из буџета

1,700,000

Свега за пројекат 1201-0008П:

1,700,000

ИПА пројекат-Одржавање четири области у домену
традиције и обичаја

120100012П

171/1

422

Функција: Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
Трошкови путовања

171/2

423

Услуге по уговору

740,400

171/3

424

Специјализоване услуге

545,000

171/4

512

Машине и опрема

1,700,000

Извори финансирања за функцију 160:

3,000,000

160

01

14,600

Приходи из буџета
Функција 160:

3,000,000

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

30

Извори финансирања за пројекат 1201-00012П :
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за пројекат 1201-00012П:

3,000,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

0501

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

0501-0001

Унапређење и побољшање енергетске ефикасности
и употреба обновљивих извора енергије

9,400,000

Функција: Развој заједнице

620
172

511

Зграде и грађевински објекти

7,000,000

Извори финансирања за функцију 620:
01

01

Приходи из буџета

7,000,000

Функција 620:

7,000,000

Извори финансирања за програмску активност
0501-0001 :
Приходи из буџета

7,000,000

Свега за програмску активност 0501-0001:

7,000,000

Извори финансирања за Програм 17:

7,000,000

Свега за Програм 17:

7,000,000

Извори финансирања за Главу 3.1:
01

Приходи из буџета

500,851,700

07

Донације од осталих нивоа власти

205,600,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 3.1:

44,400,000
750,351,700

Извори финансирања за Раздео 3:
01

Приходи из буџета

500,851,700

10

Примања од домаћих задуживања

250,000,000

Свега за Раздео 3:

750,351,700

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3.2
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
173

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

9,997,332

174

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,820,643

175

414

Социјална давања запосленима

300,000

176

415

Накнаде трошкова за запослене

200,000

177

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

270,000

178

421

Стални трошкови

179

422

Трошкови путовања

180

423

Услуге по уговору

6,500,000

181

424

Специјализоване услуге

3,500,000

182

425

Текуће поправке и одржавање

5,000,000

183

426

Материјал

5,000,000

184

465

Остале донације, дотације и трансфери

1,740,000

7,000,000
200,000
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185

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

450,000

186

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

200,000

187

512

Машине и опрема

300,000

188

513

Остале некретнине и опрема

500,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

42,977,975

Функција 160:

42,977,975

01

Извори финансирања за Програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета

42,977,975

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програмску активност 0602-0002:

42,977,975

Подршка локалним спортским клубовима
деловањем месних заједница

13010006П

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
189

465

Остале донације, дотације и трансфери

3,200,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

3,200,000

Функција 160:

3,200,000

Извори финансирања за пројекат 1301-0006П:
Свега за пројекат 1301-0006П:

3,200,000

Подршка верскиим организацијама из средстава
самодоприноса

12010009П

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
190

465

Остале донације, дотације и трансфери

500,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

500,000

Функција 160:

500,000

Извори финансирања за пројекат 1201-0009П:
Свега за пројекат 1201-0009П:

500,000

Подршка удружењима грађана из средстава
самодоприноса
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

090100015П
160
191

465

Остале донације, дотације и трансфери

2,700,000

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

2,700,000

Функција 160:

2,700,000

Извори финансирања за пројекат 0901-00015П:
Свега за пројекат 0901-00015П:

2,700,000

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

49,377,975

Свега за Програм 15:

49,377,975

Извори финансирања за Главу 3.2:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 3.2:

49,377,975

49,377,975
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ"

3.3
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање

911
192

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

193

412

Социјални доприноси на терет послодавца

194

414

Социјална давања запосленима

245,000

195

415

Накнаде трошкова за запослене

1,400,000

196

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

197

421

Стални трошкови

198

422

Трошкови путовања

199

423

Услуге по уговору

200

424

Специјализоване услуге

201

425

Текуће поправке и одржавање

1,450,000

202

426

Материјал

1,350,000

203

465

Остале донације, дотације и трансфери

2,494,000

204

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

205

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

206

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

207

511

Зграде и грађевински објекти

100,000

208

512

Машине и опрема

350,000

18,297,078
3,275,800

415,000
1,800,000
160,000
1,710,000
500,000

450,000
1,200,000
50,000

Извори финансирања за функцију 911:
01

01

Приходи из буџета

35,246,878

Функција 911:

35,246,878

Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета

35,246,878

Свега за програмску активност 2001-0001:

35,246,878

Извори финансирања за Програм 8:
01

Приходи из буџета

35,246,878

Свега за Програм 8:

35,246,878

Извори финансирања за Главу 3.3:
01

Приходи из буџета

35,246,878

Свега за главу 3.3:

35,246,878

912

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

912

ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА

2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
209

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:

21,500,000
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Приходи из буџета

21,500,000

Функција 912:

21,500,000

Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета

21,500,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

21,500,000

ОСНОВНА ШКОЛА НИКОЛА ТЕСЛА

912
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
Основно образовање

912
210

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

16,100,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

01

Приходи из буџета

16,100,000

Функција 912:

16,100,000

Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета

16,100,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

16,100,000

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

16,100,000

Свега за Програм 9:

16,100,000

Извори финансирања за Главу 3.4.2:
01

Приходи из буџета

16,100,000

Свега за главу 3.4.2:

16,100,000

ОСНОВНА ШКОЛА МИЛОШ ЦРЊАНСКИ

912

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002

Функционисање основних школа

2002-0001

Основно образовање

912
211

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

13,000,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

01

Приходи из буџета

13,000,000

Функција 912:

13,000,000

Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета

13,000,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

13,000,000

Извори финансирања за Програм 9:
01

Приходи из буџета

13,000,000

Свега за Програм 9:

13,000,000

Извори финансирања за Главу 3.4.3:
01

3.4
3.4.1

Приходи из буџета

13,000,000

Свега за главу 3.4.3:

13,000,000

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ
КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА
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Функционисање локалних установа културе
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Услуге културе

820
212

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

6,330,600

213

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,134,900

214

414

Социјална давања запосленима

150,000

215

415

Накнаде трошкова за запослене

990,000

216

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

250,000

217

421

Стални трошкови

360,000

218

422

Трошкови путовања

100,000

219

423

Услуге по уговору

220

424

Специјализоване услуге

221

425

Текуће поправке и одржавање

222

426

Материјал

480,000

223

465

Остале донације, дотације и трансфери

820,000

224

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

50,000

225

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50,000

226

512

Машине и опрема

2,180,000
100,000
30,000

200,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

01

12010010П

Приходи из буџета

13,225,500

Функција 820:

13,225,500

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета

13,225,500

Свега за програмску активност 1201-0001:

13,225,500

Пројекат: Споменар 2017
Услуге културе

820
227

422

Трошкови путовања

228

423

Услуге по уговору

229

426

Материјал

20,000
600,000
80,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

700,000

Функција 820:

700,000

Извори финансирања за пројекат 1201-0010П:
01

Приходи из буџета

700,000

Свега за пројекат 1201-0010П:

700,000

Јачање културне продукције и уметничког
ставаралаштва
Услуге културе

1201-0002
820
230

423

Услуге по уговору

1,600,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

1,600,000

Функција 820:

1,600,000

Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:
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Приходи из буџета

1,600,000

Свега за програмску активност 1201-0002:

1,600,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

15,025,500

Свега за Програм 13:

15,525,500

Извори финансирања за Главу 3.5.1:
01

Приходи из буџета

15,025,500

Свега за Главу 3.5.1:

15,525,500

БИБЛИОТЕКА "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"

3.4.2
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

820
231

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5,856,590

232

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,056,360

233

414

Социјална давања запосленима

150,000

234

415

Накнаде трошкова за запослене

500,000

235

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

200,000

236

421

Стални трошкови

500,000

237

422

Трошкови путовања

152,000

238

423

Услуге по уговору

900,000

239

424

Специјализоване услуге

116,000

240

425

Текуће поправке и одржавање

241

426

Материјал

171,000

242

465

Остале донације, дотације и трансфери

685,000

243

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

10,000

244

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50,000

245

512

Машине и опрема

200,000

246

515

Нематеријална имовина

400,000

50,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

10,996,950

01

Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета

10,576,950

07

Донације од осталих нивоа власти

Међународни књижевни конкурс "Банатско перо"
820

400,000

Функција 820:

Свега за програмску активност 1201-0001:
12010011П

10,576,950

Услуге културе

400,000
10,996,950
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422

Трошкови путовања

248

423

Услуге по уговору

249

424
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250

426

Материјал

страна

36
7,000
100,000
6,000
11,000

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

64,000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

60,000

Функција 820:

124,000

Извори финансирања за пројекат 1201-0011П:
01

Приходи из буџета

64,000

04

Сопствени приходи буџетских корисника

60,000

Свега за пројекат 1201-0011П:

124,000

Извори финансирања за Програм 13:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 13:

10,660,950
60,000
400,000
11,120,950

Извори финансирања за Главу 3.5.2:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Главу 3.5.2:

10,660,950
60,000
400,000
11,120,950

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

3.5
1502

Управљање развојем туризма

1502-0001

Туризам

473
251

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

252

412

Социјални доприноси на терет послодавца

451,380

253

414

Социјална давања запосленима

100,000

254

415

Накнаде трошкова за запослене

430,000

255

421

Стални трошкови

610,000

256

422

Трошкови путовања

257

423

Услуге по уговору

258

424

Специјализоване услуге

259

425

Текуће поправке и одржавање

260

426

Материјал

720,000

261

465

Остале донације, дотације и трансфери

330,000

262

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

80,000

263

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

50,000

264

512

Машине и опрема

25,000

2,496,830

40,000
2,700,000
100,000
95,000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

8,228,210

Функција 473:

8,228,210

Извори финансирања за програмску активност
1502-0001:
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Приходи из буџета

8,228,210

Свега за програмску активност 1502-0001:

8,228,210

Пиле фест- у срцу Баната 2017
Туризам

473
265

423

Услуге по уговору

3,800,000

266

424

Специјализоване услуге

2,100,000

Извори финансирања за функцију 473:
01

Приходи из буџета

5,900,000

Функција 473:

5,900,000

Извори финансирања за пројекат 1502-0003П:
01

Приходи из буџета

5,900,000

Свега за пројекат 1502-0003П:

5,900,000

Извори финансирања за Програм 4:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за Програм 4:

13,828,210
300,000
14,128,210

Извори финансирања за Главу 3.6:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за главу 3.6:

13,828,210
300,000
14,128,210

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
0901

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи

0901-0001
070

Социјална помоћ некласификована на другом месту
267

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4,050,000

Извори финансирања за функцију 070:
01

01

Приходи из буџета

4,050,000

Функција 070:

4,050,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета

4,050,000

Свега за Програмску активност 0901-0001:

4,050,000

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Социјална заштита некласификована на другом месту

0901-0004
090
268

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

5,500,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

01

Приходи из буџета

5,500,000

Функција 090:

5,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
0901-0004:
Приходи из буџета

5,500,000

Свега за Програмску активност 0901-0004:

5,500,000
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Извори финансирања за Програм 11:
01

Приходи из буџета

9,550,000

Свега за Програм 11:

9,550,000

Извори финансирања за Главу 3.7:
01

Свега за Главу 3.7:

9,550,000

760
464

Текући трансфери осталим нивоима власти

1801-0001

269

9,550,000

ЗДРАВСТВО
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство неквалификовано на другом месту

1801

740

Приходи из буџета

6,500,000

Извори финансирања за функцију 740:
01

01

Приходи из буџета

6,500,000

Функција 740:

6,500,000

Извори финансирања за Програмску активност
1801-0001:
Приходи из буџета

6,500,000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

6,500,000

Мртвозорство

1801-0002
740
270

760

Здравство неквалификовано на другом месту

464

Текући трансфери осталим нивоима власти

300,000

Извори финансирања за функцију 740:
01

01

Приходи из буџета

300,000

Функција 740:

300,000

Извори финансирања за Програмску активност
1801-0002:
Приходи из буџета

300,000

Свега за Програмску активност 1801-0002:

300,000

Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље

1801-0003
740
271

760

Здравство неквалификовано на другом месту

464

Текући трансфери осталим нивоима власти

700,000

Извори финансирања за функцију 740:
01

01

Приходи из буџета

700,000

Функција 740:

700,000

Извори финансирања за Програмску активност
1801-0003:
Приходи из буџета

700,000

Свега за Програмску активност 1801-0003:

700,000

Извори финансирања за Програм 12:
01

Приходи из буџета

7,500,000

Свега за Програм 12:

7,500,000

Извори финансирања за Главу 3.8:
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Приходи из буџета

7,500,000

Свега за Главу 3.8:

7,500,000

Извори финансирања за Главу 3.10:
01

Приходи из буџета
Свега за Главу 3.10:

337,000,000

Извори финансирања по програмима:
Извори финансирања за програм 0602
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Свега за програм 0602:

264,750,785
700,000
205,959,675

Извори финансирања за програм 0901
01

Приходи из буџета

88,593,000

Свега за програм 0901:

81,150,000

Извори финансирања за програм 1301
01

Приходи из буџета

78,700,000

Свега за програм 1301:

20,800,000

Извори финансирања за програм 1501
01

Приходи из буџета

34,756,000

Свега за програм 1501:

24,620,000

Извори финансирања за програм 1101
01

Приходи из буџета

7,700,000

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,400,000

Свега за програм 1101:

1,600,000

Извори финансирања за програм 1102
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

44,300,000

Свега за програм 1102:

70,300,000

135,900,000

Извори финансирања за програм 0101
01

Приходи из буџета

37,850,000

07

Донације од осталих нивоа власти

33,800,000

Свега за програм 0101:

41,750,000

Извори финансирања за програм 2001
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програм 2001:

26,646,878
500,000
35,246,878

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

40

Извори финансирања за програм 2002
01

Приходи из буџета

52,840,000

Свега за програм 2002:

50,600,000

Извори финансирања за програм 1201
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

46,396,450
260,000

Свега за програм 1201:

36,546,450

Извори финансирања за програм 1502
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

11,598,210
300,000

Свега за програм 1502:

14,128,210

Извори финансирања за програм 1801
01

Приходи из буџета

9,500,000

Свега за програм 1801:

7,500,000

Извори финансирања за програм 0701
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

23,200,000

Свега за програм 0701:

9,200,000.00

Извори финансирања за програм 0401
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за програм 0401:

337,000,000

Извори финансирања за програм 0501
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за програм 0501:

7,000,000

Извори финансирања за програм 2101
01

Приходи из буџета

3,000,000

Свега за програм 2101:

38,211,110

Извори финансирања за разделе 1, 2, 3
01

Приходи из буџета

419,069,099

07

Донације од осталих нивоа власти

312,543,224

10

Примања од домаћих задуживања

250,000,000

УКУПНИ РАСХОДИ

981,612,323.00

Члан 13.
Укупна средства буџета у износу од 981.612.323,00 динара, утврђена овом Одлуком распоређена су по
програмској класификацији у датој табели:
Шифра

Назив

Укупна

Циљеви

Индикатори

Надлежан
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средства
Програ
м
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101-0001

1101-0002
1102

3
Програм 1. Урбанизам и
просторно планирање

Просторно и урбанистичко
планирање
Спровођење урбанистичких и
просторних планова
Програм 2. Комуналне
делатности

4
1,600,000

600,000

1,000,000

70,300,000

3,000,000
1102-0008

Управљање и снабдевање водом за
пиће

1,000,000
1102-0007

Производња и дистрибуција
топлотне енергије

11,000,000
1102-0002

Одржавање јавних зелених
површина

17,500,000
1102-0001

Управљање/одржавање јавним
осветљењем

500,000
1102-0004

Зоохигијена

7,600,000

1102-0006

Одржавање гробаља и погребне
услуге

29,200,000

1102-0009

Остале комуналне услуге
Реконструкција и санација
котларница за даљинско грејање

500,000

1102-0010П
1501

Програм 3. Локални економски
развој
24,620,000

41
орган/особа

5
Плански и
урбанистички
развој локалне
заједнице

6
Усвојен
Просторни план
Општине
Житиште

Израда планске и
урбанистичке
документације

Број израђених
документација

Опремање
локација за
привредну
делатност
Максимална
просторна
покривеност
општине
услугама
комуналне
делатности
Максимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
водоснабдевања
Оптимална
покривеност
корисника и
територије
услугама
даљинског грејања
Покривеност
услугама уређења
и одржавања
јавних зелених
површина
Оптимална
покривеност
насеља и
територије
услугама јавне
расвете
Унапређење
заштите од
заразних и других
болести које
преносе животиње

Број опремљених
локација

7
Руководилац
одељења за
привреду,
урбанизам
Руководилац
одељења за
привреду,
урбанизам
Руководилац
одељења за
привреду,
урбанизам

Број субјеката
који користе
услуге комуналне
делатности

Председник
општине

Броја
домаћинстава и
субјеката са
прикључком на
водоводну мрежу

Директор ЈП
Развој

Степен
покривености
корисника
услугом
дањинског
грејања

Директор
ЈКСП Екос

Укупно
покошена зелена
површина која се
редовно одржава

Директор
ЈКСП Екос

Дужина улица и
саобраћајница
које
су покривене
јавним
осветљењем

Члан већа
задужен за
јавну расвету

Висина накнаде
штете

Комисија за
ујед паса
луталица

Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
гробаља и
погребним
услугама

Директор
ЈКСП Екос

Обезбеђивање
услова за
задовољавање
других
комуналних
потреба
становника
општине

Број спроведених
услуга

Председник
општине
Директори
јавних
предузећа

Ефикасно и
рационално
спровођење
даљинског грејања

Број измењених
котлова
за загревање

Директор
ЈКСП Екос

Повећање
запослености на
територији
општине

Број становника
који су
запослени, а
налазили су се
на евиденцији
НСЗ

Председник
општине

Оптимална
покривеност
општине услугама
одржавања
гробаља и
погребним
услугама
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1501-0001

1501-0002
1501-0003П

1501-0004П

600,000

Број унапређених
процедура
ради лакшег
пословања
привреде

Председник
општине

20,100,000

Успостављање
механизама за
финансијску
подршку новог
запошљавања

Број
реализованих
радних
пракси и јавних
радова

Председник
општине

Подстицање
економског
оснаживања жена

Број
реализованих
захтева за
подстицаје

Председник
Комисије за
родну
равноправност

350,000

Стварање услова
за примену
Европске повеље о
родној
равноправности

Усвојен Акциони
план

Председник
Комисије за
родну
равноправност

570,000

Промоција родне
равноправности у
локалној заједници

Број
организованих
акција

Председник
Комисије за
родну
равноправност

Мере активне политике
запошљавања

Израда Акционог плана за
примену европске повеље о родној
равноправности на локалном
нивоу

1501-0005П

3,000,000

Једнаке шансе за све
Програм 4. Развој туризма

1502

14,128,210

Промоција
туристичке
понуде општине

Управљање развојем туризма
1502-0001

1502-0003П
0101

5,900,000

Промоција
општине

Број посетилаца

Директор
Туристичке
организације

Спровођење
усвојене
пољопривредне
политике и
политике
руралног развоја
на подручју
локалне
самоуправе

Усвојени
програми
развоја
пољопривреде
и руралног
развоја

Председник
општине

Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем

Усвојен
Годишњи
програм заштите,
уређења и
коришћења
пољопривредног
земљишта у
државној својини

Председник
општине

Број корисника
локалних
подстицаја

Председник
општине

Површина у ха
комасираног
земљишта

Председник
Комисије за
комасацију

Унапређење
квалитета
животне средине

Усвојени
стратешки и
оперативни
планови из
области заштите
животне
средине

Руководилац
Одељења за
привреду,
урбанизам

Испуњење обавеза
у складу са
законима у домену
постојања
стратешких и
оперативних
планова као и мера
заштите

Усвојен програм
коришћења и
заштите
природних
вредности и
програм заштите
животне средине

Инспектор
заштите
животне
средине

0101-0001

14,900,000
Подршка за спровођење
пољопривредне политике у лок.зај.
0101-0002
1,000,000
Мере подршке руралном развоју
25,850,000

Изградња
одрживог,
ефикасаног и
конкурентаног
пољопривредног
сектора
Оптимално
коришћење
пољопривредног
земљишта

Програм 6. Заштита животне
средине

0401

337,000,000

0401-0001

3,000,000
Управљање заштитом животне
средине

Помоћник
Председника

Повећање
капацитета
туристичких
организација

Пиле фест- у срцу Баната 2017
Програм 5. Развој
пољопривреде

Комасација- Банатско Карађорђево

Број догађаја
који промовишу
туристичку
понуду
Број иницијатива
које је ТО
покренула у вези
са пројектима
који се тичу
туризма

8,228,210

41,750,000

0101-0003П

42

Ефикаснија и
ефективнија
локална
админстрација

Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

Економско оснаживање жена у
локалној заједници

страна

Директор
Туристичке
организације
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0401-0005

10,000,000

Унапређење
управљања
комуналним
отпадом

Управљање комуналним отпадом
0401-0004
324,000,000
Управљање отпадним водама
Програм 7. Путна
инфраструктура

0701

9,200,000

Развијеност
инфраструктуре у
контексту
доприноса социо
економском
развоју

6,000,000

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију
и санацију

3,200,000

Редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Управљање саобраћајем
0701-0001

Одржавање саобраћајне
инфраструктуре
0701-0002
Програм 8. Предшколско
васпитање

2001

35,246,878

2001-0001

Функционисање предшколских
установа
35,246,878
Програм 9. Основно образовање

2002

50,600,000
2002-0001

Функционисање основних школа
50,600,000

Програм 11. Социјална и дечја
заштита

0901

81,150,000

Социјалне помоћи
0901-0001

0901-0003

14,450,000

Подршка социо-хуманитарним
организацијама

4,000,000

Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
0901-0004

5,500,000
Активности Црвеног крста

0901-0005

0901-0007

1,450,000

Подршка старијим лицима и
особама са инвалидитетом

Унапређење
управљања
отпадним водама

3,000,000

Правичан
обухват
предшколским
васпитањем и
образовањем
Унапређење
квалитетног
предшколског
образовања и
васпитања
Потпуни обухват
основним
образовањем и
васпитањем
Обезбеђени
прописани услови
за васпитнообразовни рад са
децом у основним
школама
Развој услуга
социјалне
заштите
Унапређење
заштите
сиромашних
Подстицање
развоја
разноврсних
социјалних и
других услуга у
заједници
Подршка развоју
мреже
ванинституционал
не услуге
социјалне заштите
Социјално
деловање олакшавање
људске
патње пружањем
неопходне
ургентне помоћи
лицима у невољи
Обезбеђивање
услуга социјалне
заштите
пензионерима

страна
Проценат
становништва
покривеног
услугом
прикупљања
комуналног
отпада
Дужина
изграђене
канализације у м
Површина
реконструисани
х и санираних
саобраћајница
које су у
надлежности
општине
Проценат од
укупне површине
путне мреже која
захтева санацију
и/или
реконструкцију
Проценат од
укупне површине
улица која
захтева
одржавање
Број деце који је
уписан у
предшколску
установу
Број запослених
за стручно
усавршавање
на семинарима на
годишњем нивоу
Број деце која су
обухваћена
основним
образовањем

Број школа

Број права на
услуге из
социјалне
заштите
Број корисника
једнократне
новчане помоћи

43

Директор
ЈКСП Екос

Председник
општине

Председник
општине

Председник
општине

Председник
општине
Директор ЈП
Развоја
Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности
Директор
Предшколске
установе
Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности
Директори
основних
школа
Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности
Директор ЦСР

број удружења
који добијају
средства из
буџета општине

Председник
општине

Број услуга
социјалне
заштите

Директор ЦСР

Број акција на
прикупљању
различитих
врста помоћи

Секретар ЦК

Број додељених
једнократних
помоћи

Председник
општине
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0901-0006

Подршка деци и породицама са
децом

4,500,000

Унапређење
популационе
политике
Обезбеђивање
превоза ђакаосноваца,
средњошколаца,
студената
Обезбеђивање
превоза
деце са сметњама
у развоју
Обезбеђење
материјалне
помоћи за
социјално
угрожена лица

страна
Број накнада за
новорођену децу
Број ђакаосноваца,
средњошколаца,
студената који
користе превоз
Број деце са
сметњама у
развоју која
користе превоз

44
Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности
Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности

0901-0008П

Превоз ђака-основци,
средњошколци, студенти

0901-0009П

Превоз деце са сметњама у развоју

1,000,000

0901-00010П

Подмиривање трошкова сахране за
социјално угрожена лица

1,000,000

0901-00016П

Помоћ у кући за стара лица

3,000,000

Смањење
сиромаштва

0901-00017П

Помоћ у кући за децу са сметњама
у развоју

1,900,000

Социјална
инклузија

0901-00011П

Подршка талентованим
ученицима, добитницима вукових
диплома-основих школа, особама
са посебним потребама и
успешним спортистима

2,000,000

Подстицај
талентованим
ученицима

Број подстицаја

Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности

0901-00015П

Подршка удружењима грађана из
средстава месног самодоприноса

2,700,000

Оснаживање рада
УГ

Број пројеката

Председник
Савета МЗ

Број додељених
помоћи

Председник
Комисије за
доделу помоћи
у натури

Број бесплатних
ужина

Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности

Подршка
успешним
студентима

Број стипендија

Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности

Унапређење
ефикасности
примарне
здравствене
заштите

Проценат
буџета који се
издваја за
изградњу,
инвестиционо и
текуће
одржавање
просторија у
установама
примарне
здравствене
заштите

Члан већа за
здравство

Ефикасно
администрирање
мртвозорства

Број утврђених
мртвозорстава

Директор Дома
здравља

Стварање услова
за очување и
унапређење
здравља
становништва

Проценат
реализованих у
односу на
планираних
посебних
програма и
пројеката из
области јавног
здравља

Директор Дома
здравља

Унапређење
доступности
примарне
здравствене
заштите

Број лекара на
1.000
становника

Директор Дома
здравља

28,000,000

0901-00012П

Спровођење мера за смањење
сиромаштва

1,750,000

0901-00013П

Бесплатна ужина за ученике
основних школа

2,900,000

0901-00014П

Помоћ студентима кроз доделу
стипендија

4,000,000

Обезбеђивање
помоћи у натури
радно способном
социјлно
угроженом
становништву
Обезбеђење
помоћи ученицима
из социјално
угрожених
породица

Програм 12. Примарна
здравствена заштита

1801

7,500,000

1801-0002

Мртвозорство
300,000

1801-0003

Спровођење активности из области
друштвене бриге за јав.зд.

700,000

Функционисање установа
примарне здравствене заштите
1801-0001

6,500,000

Број пружених
помоћи
Број сати
пружене помоћи
старијим особама
Број сати
пружене помоћи
деци са сметњама
у развоју

Директор ЦСР

Директор ЦСР

Директор ЦСР

Директор ЦСР
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Програм 13. Развој културе

1201

1201-0001

Функционисање локалних
установа културе
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

36,546,450

Број објеката
културне
инфраструктуре

Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности

24,222,450

Подстицање
развоја културе
кроз јачање
капацитета
установа културе

Проценат учешћа
трошкова зарада
у буџету
установа културе

Директор
Библиотеке,
Директор КПЗ

Број субјеката
културне
инфраструктуре

Директор
Библиотеке,
Директор КПЗ

Број различитих
тематских типова
програма за боље
информисање

Члан
Општинског
већа задужен
за
информисање

Унапређење права
националних
мањина за
информисање на
сопственом језику

Број програма
мултијезичког
карактера

Члан
Општинског
већа задужен
за
информисање

Унапређење права
особа са
инвалидитетом за
информисање на
сопственом језику

Број медијских
садржаја у
форматима
приступачним за
ОСИ (знаковни
језик,
синтетизатор
гласа и Брајево
писмо)

Члан
Општинског
већа задужен
за
информисање

Број учесника по
манифестацији

Директор КПЗ

Број књижевних
радова

Директор
Библиотеке

1,600,000

Остваривање и унапређ.јавн.инер.у
обл.јавног информисања
2,200,000

1201-0004
Унапређење јавног информ.на
језицима нац.мањина
300,000
1201-0005

Повећање
интересовања
грађана за развој
културе
Повећана понуда
квалитетних
медијских
садржаја у области
друштвеног
живота локалне
заједнице

Унапређење јавног информ.особа
са инвалидитетом

200,000

1201-0006
1201-0010П
Пројекат: Споменар 2017

700,000

Међународни књижевни конкурс
Банатско перо
Подршка верским организацијама
из средстава
самодоприноса

124,000

Дотације верским организацијама

1,700,000

1201-0011П

500,000

1201-0008П

1201-0007П

1201-00012П
1301

Етнографски музеј Торак
ИПА пројекат-Одржавање четири
области у домену традиције и
обичаја
Програм 14. Развој спорта и
омладине

2,000,000

3,000,000

20,800,000

1301-0001

1301-0002
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Подстицање
развоја културе
кроз јачање
капацитета
културне
инфраструктуре

1201-0002

1201-0009П

страна

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима

Повећање броја
посетилаца
установе културе и
интересовање
јавности за
културу
Подстицање и
развој књижевног
стваралаштва
Заврсетак објеката
у изградњи
Помоћ црквама
насељеног места
Унапређење
очувања културноисторијског
наслеђа
Развијање сарадње
на међународном
нивоу
Планско
подстицање и
креирање услова
за бављење
спортом за све
грађане

12,000,000

Обезбеђивање
услова за рад
спортске
организације

4,000,000

Максимална
доступност
постојећих
спортских
објеката
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту

Подршка предшколском и
школском спорту

Проценат
завршених
верских објеката
Укупно
реализована
средства
Изграђен музеј
Број опремљених
Домова културе
Проценат
реализације
мера и циљева
постојећег
програма
развоја спорта
Број спортских
организација
преко
којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта
Број објеката
који је доступан
за коришћење
предшколском,
школском и
рекреативном
спорту

Председник
Савета МЗ
Председник
Савета МЗ
Члан
Општинског
већа задужен
за културу
Координатор
на ИПА
пројекту
Руководилац
Одељења за
друштвене
делатности

Председник
општине

Секретар
ССОЖ
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1301-0005

450,000
Спровођење омладинске политике
1301-0003
1,150,000
Одржавање спортске
инфраструктуре

Подршка
активном
укључивању
младих у
различите
друштвене
активности
Редовно
одржавање
постојећих
спортских објеката
од интереса за
општину

3,200,000

Програм 15. Локална
самоуправа

0602

205,959,675

0602-0001

Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0602-0002

150,636,700

42,977,975
Функционисање месних заједница

0602-0003

3,200,000

Сервисирање јавног дуга

0602-0005

1,795,000

Заштитник грађана

0602-0007

250,000
Функционисање националних
савета националних мањина

0602-0006

1,000,000
Инспекцијски послови

0602-0008

850,000

Правна помоћ
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Број младих
корисника услуга
мера омладинске
политике

Координатор
Канцеларије за
младе

Број постојећих
функционалних
спортских
објеката

Члан
Општинског
већа задужен
за спорт

Обезбеђивање
услова за рад
спортске
организације

Број спортских
организација
преко
којих се
остварује јавни
интерес у
области спорта

Секретари
Месних
заједница

Одрживо управно
и финансијско
функционисање
општине у складу
са
надлежностима и
пословима
локалне
самоуправе

Стабилност и
интегритет
локалног буџета
(суфицит,
дефицит)

Председник
општине

Број седница
скупштине
општине

Председник
општине

Проценат буџета
општине који се
користи за
трошкове и
планове рада
/програме месних
заједница

Члан
општинског
већа задужен
за МЗ

Текући приходи
(извор 01) /
Укупни приходи
> 65%

Председник
општине

1301-0006П
Подршка локалним спортским
клубовима деловањем месних
заједница

страна

Обезбеђено
континуирано
функционисање
органа општине
Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становништва
деловањем месних
заједница
Одржавање
финансијске
стабилности
општине
и финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода
Обезбеђена права
грађана пред
управом и јавним
службама општине
и контрола над
повредама
прописа и општих
аката
Остваривање
права
националних
мањина у локалној
заједници
Квалитетно
обављање
инспекцијских
послова
Остваривање
права
националних
мањина у локалној
заједници

Број грађана чија
су права
заштићена кроз
ппоступак пред
заштитником
грађана у односу
на укупан број
поступака
Број
реализованих
пројеката
националних
мањина
Број решених
предмета грађана
у односу на број
примљених
предмета
Проценат
остварења
програма
националних
мањина који се
финансира из
буџета
града/општине

Председник
општине

Председник
општине

Шеф
инспекцијске
службе

Председник
општине
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3,100,000
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Обезбеђивање
средстава за
потребе
непланираних
активности

Проценат учешћа
текуће буџестке
резерве у односу
на укупан буџет

Председник
општине

Ефикасно
администрирање
изворних прихода
локалне
самоуправе

Број решења
донетих од
стране локалне
пореске
администрације

Председник
општине

Број акција
избегавања
последица
елементарних и
других непогода

Председник
општине

Проценат учешћа
сталне буџестке
резерве у односу
на укупан буџет

Председник
општине

Проценат буџета
општине који се
користи за
ефикасно и
ефективно
функционисање
органа
политичког
система локалне
самоуправе

Председник
општине

Број седница
скупштине

Председник
скупштине

Број
припремљених
седница

Председник
општине

Број посетилаца

Председник
општине

Број пријава

Председник
општине

Број посетилаца

Председник
општине

Текућа буџетска резерва

0602-0013

650,000
Администрирање изворних
прихода локалне самоуправе

0602-0014

500,000

Ванредне ситуације

0602-0010

1,000,000

Стална буџетска резерва

38,211,110

2101

Изградња
ефикасног
превентивног
система заштите и
спасавања на
избегавању
последица
елементарних и
других непогода
Обезбеђење
средстава за
потребе
непланираних
активности и
средстава за
деловање у
ванредним
ситуацијама
Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

Политички систем локалне
самоуправе
2101-0001

11,549,400
Функционисање скупштине

2101-0002

21,001,710
Функционисање извршних органа

2101-0004П

Прослава Дана општине12.децембар

2101-0005П

260,000

5,300,000
Јавни ред и безбедност саобраћаја

2101-0006П

Прослава Дана ослобођења2.Октобар

0501

100,000

Функционисање
локалне
скупштине
Функционисање
извршних
органа
Традиоционално
обележавање дана
Општине
Повећање
безбедности
саобраћаја
Традиоционално
обележавање дана
места

7,000,000

Смањење расхода
за
енергију

Укупни расходи
за набавку
енергије

7,000,000

Успостављање
система
енергетског
менаџмента

Израђен
енергетски
биланс

Енергетска ефикасност

0501-0001
Унапређење и побољшање
енергетске ефикасности и употр.
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ
ЈАВНИ РАСХОДИ

Члан
Општинског
већа
задужен за
енергетику
Члан
Општинског
већа
задужен за
енергетику

981,612,323.00

Члан 14.
Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште за 2017. годину, остају и
даље на снази.
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Члан 15.
Ову Одлуку о изменама Одлуке о буџету општине Житиште за 2017. годину, доставити
Министарству финансија и исту објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-400-2 /2017
Дана: 01.12.2017. године.
Житиште

Заменик председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 8. став. 1. Закона о матичним књигама (''Службени гласник РС'', бр. 20/09 и
145/14) и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07 и 83/14-др.закон),
Скупштина општине Житиште, по прибављеном мишљењу
Министарства државне управе и локалне самоуправе број: 20-00-619/2017-26 од 27.11.2017.
године, на седници одржаној 01.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о матичном подручју на територији општине Житиште
1. Овом одлуком одређује се матично подручје за које се воде матичне књиге на територији
општине Житиште и седиште матичног подручја.
2. Матично подручје за које се воде матичне књиге на територији општине Житиште је:
1) матично подручје Житиште, којe чине насељена места: Житиште, Банатски Двор,
Торда, Банатско Карађорђево, Честерег, Равни Тополовац, Торак, Банатско Вишњићево, Нови
Итебеј, Српски Итебеј, Међа и Хетин.
3. Седиште матичног подручја из тачке 2. ове одлуке је:
1) седиште матичног подручја Житиште је у Житишту.
4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука o утврђивању матичних
подручја у општини Житиште (''Службени лист Општине Житиште'', бр. 18/2009).
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', а почеће да се примењује од 1. јануара 2018. године.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-020-48/2017
Дана: 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу чл. 359. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/2014), члана 3. и 4.
Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 и 104/2016), одредаба Закона о
становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и члана 42. Статута општине
Житиште ("Службени Лист општине Житиште'' број 34/2013-пречишћен текст) Скупштина
општине Житиште на седници одржаној 01.12.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овом одлуком прописују се: услови и начин сигурног и квалитетног снабдевања топлотном
енергијом која се користи за грејање стамбеног и пословног простора, услови и начин пружања
енергетских услуга као и међусобни односи између енергетских субјеката и купаца топлотне
енергије на територији општине Житиште.
Овом одлуком се такође одређује поступак доношења и надлежност за доношење
појединачних аката као што су: системи за одређивање цена топлотне енергије и енергетских
услуга, цене топлотне енергије и енергетских услуга, правила о раду дистрибутивног система као
и планови развоја система даљинског грејања.
Члан 2.
Овом одлуком се нарочито уређују:
-

планирање и развој система даљинског грејања,
међусобни односи између енергетског субјекта и купца топлотне енергије,
власничка разграничења и надлежности за одржавање топлотне опреме,
услови и начин издавања одобрења за прикључење,
изградња прикључног топловода и топлотне подстанице,
прикључење на топловодну мрежу,
почетак испоруке топлотне енергије,
склапање уговора о снабдевању/продаји топлотне енергије,
снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије,
надлежности за одређивање цене топлотне енергије и услуга,
рекламације на испоручену топлотну енергију,
неовлашћено коришћење топлотне енергије,
обуставу испоруке топлотне енергије,
евиденција купаца,
обавезе енергетског субјекта и купца и надзор,
прелазне и завршне одредбе и друге одредбе у складу са законом.
Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1. “Енергетски субјект“ је правно лице, односно предузетник, које обавља једну или више
енергетских делатности;
2. „Систем даљинског грејања“ је јединствен техничко-технолошки систем енергетских
објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

3.

4.
5.
6.
7.

8.

страна

50

енергије. Систем даљинског грејања састоји се од топлотног извора, топлотне мреже и
предајних станица;
„Дистрибутивни систем“ је део система даљинског грејања који чини топловодна мрежа
за дистрибуцију топлотне енергије тарифним купцима: топловоди и уређаји и
постројења који су њихови саставни делови;
„Топловодни прикључак“ је топловод који спаја уличну топловодну мрежу са
предајном станицом;
„Предајна станица“ је постројење које служи за предају топлотне енергије од
топловодног прикључка до кућних грејних инсталација;
„Купац топлотне енергије“ је правно или физичко лице чији је објекат прикључен на
топловодну мрежу и који купује енергију за сопствене потребе по прописаном систему;
„Објекат корисника топлотне енергије“ је сваки објекат, зграда, или посебни део зграде
или инсталације које су прикључене на топловодну мрежу (налази се иза предајне
станице);
„Кућне грејне инсталације“ су топловодне инсталације и уређаји који почињу иза
предајне станице, а чине их разводна мрежа, уређаји и грејна тела у објекту.
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
План развоја енергетике
Члан 4.

Скупштина општине Житиште доноси План развоја енергетике којим се утврђују потребе
за енергијом, као и услови и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета, а у складу
са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије, на пет
година.
Сви енергетски субјекти који учествују у снабдевању купаца енергијом на подручју
општине Житише дужни су доставити све податке неопходне за израду Плана развоја енергетике.
Сви енергетски субјекти који учествују у снабдевању купаца енергијом на подручју општине
Житиште дужни су доставити све податке неопходне за периодичне извештаје на основу Плана
развоја енергетике за потребе статистике и даље слање података надлежном Министарству.
Развој система даљинског грејања
Члан 5.
Енергетски субјекти који учествују у снабдевању купаца топлотном енергијом дужни су да
планирају и спроводе свој план развоја који је усклађен са Планом развоја енергетике из члана 4.
ове одлуке.
Планови развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају бити међусобно
усклађени.
Члан 6.
Делатност испоруке топлотне енергије обавља у оквиру посебне радне јединице у саставу
ЈКСП “ЕКОС”.
Средства за проширење и реконструкцију капацитета система даљинског грејања
обезбеђују се делом из накнаде за прикључак на топловод на основу ценовника који доноси и
усваја општинско веће општине Житиште. Висина накнаде за прикључак на топловод утврђује се
посебним решењем.
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Наплату накнаде врши ЈКСП „ЕКОС“, а средства наплаћена на име накнаде евидентирају
се на посебном конту ЈКСП „ЕКОС“.
III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Енергетске делатности
Члан 7.
Енергетски субјект може отпочети са обављањем енергетске делатности на основу лиценце
коју издаје јединица локалне самоуправе, а у складу са Законом о енергетици.
Члан 8.
Снабдевање топлотном енергијом су комуналне делатности које обухватају производњу и
дистрибуцију топлотне енергије – централизовану производњу и дистрибуцију топле воде за
потребе грејања.
Снабдевање тарифних купаца
Члан 9.
Јавно комунално стамбено предузеће “ЕКОС” производи топлотну енергију за потребе
купаца, врши дистрибуцију и испоруку топлотне енергије купцима, управља дистрибутивним
системом и снабдева топлотном енергијом купце на подручју Житишта (у даљем тексту:
енергетски субјект).
Енергетски субјект је дужан да енергетске делатности из домена топлотне енергије обавља
у складу са законом, овом одлуком, актима донесеним на основу ове одлуке и актом о оснивању.
Енергетски субјект, као снабдевач купаца топлотном енергијом, обезбеђује топлотну
енергију из сопствених извора.
Опрема енергетског субјекта
Члан 10.
Топлотну опрему енергетског субјекта коју користи за обављање основне делатности чине:
-

производни извори у саставу енергетског субјекта који врши снабдевање купаца,
уређаји за преузету топлотну енергију из производних извора који су у саставу
енергетског субјекта,
дистрибутивни систем,
уређаји за испоручену топлотну енергију купцима у топлотним подстаницама.

Енергетски субјект и купац, односно власник, односно инвеститор, уговором међусобно
регулишу власничке односе као и услове и начин преноса права и обавезе на енергетски субјект за
управљање и одржавање прикљученог топловода и топлотне подстанице.
Купац топлотне енергије
Члан 11.
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Купац топлотне енергије је свако правно или физичко лице, којем енергетски субјект на
основу писаног уговора испоручује топлотну енергију.
Купац такође може бити и заједница правних или физичких лица, који су прикључени на
заједничко место за преузимања топлотне енергије.
Топлотна опрема купца
Члан 12.
Топлотна опрема купца је:
-

унутрашње топлотне инсталације и уређаји,
индивидуални (унутрашњи) регулатори.

Купац склапа са енергетским субјектом писани уговор са којим на енергетски субјект
преноси право и обавезу за управљање прикључним топловодом и топлотне подстанице и
регулише будуће власничке односе над овом опремом.
IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ
Производни капацитети
Члан 13.
Енергетски субјект је дужан да своје производне капацитете одржава у исправном стању,
да обезбеди њихову сталну погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у складу
са техничким и другим прописима и стандардима, њихову безбедност и услове заштите животне
средине уређене законом и другим прописима.
Дистрибутивни систем
Члан 14.
Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне енергије, одговоран је за одржавање,
функционисање и развој дистрибутивног система усклађеног са потребама постојећих и будућих
купаца на подручју за које је задужен за испоруку и снабдевање топлотном енергијом.
Прикључни топловод и топлотна подстаница
Члан 15.
Управљање прикључним топловодом до места у топлотној подстаници, као саставним
деловима јединственог система даљинског грејања, обавља енергетски субјект према
дефинисаним параметрима.
Проверавање исправности и тачност рада уређаја у топлотној подстаници врши енергетски
субјект.
Унутрашња топлотна опрема купца
Члан 16.
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Купац одржава кућну инсталацију, што значи да је купац одговоран за одржавање своје
унутрашње топлотне инсталације и опреме у технички и функционално исправном стању.
Власник објекта је дужан да омогући приступ енергетским објектима и да трпи извршење
евентуалних радова.
V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
Члан 17.
Енергетски субјект, као оператор дистрибутивног система, доноси Правила о раду
дистрибутивног система (У даљем тексту: Правила рада), на која сагласност даје општинско Веће
општине Житиште.
Правилима рада утврђују се нарочито: технички услови за прикључење корисника на
систем, технички услови за повезивање са произвођачем топлотне енергије, технички и други
услови за безбедан рад дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног
снабдевања купаца топлотном енергијом, поступци у кризним ситуацијама и др.
Правила из става 1. овог члана су јавна и објављују се на интернет страни енергетског
субјекта топлотне енергије и његовог оснивача, општине Житиште.
VI УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ
Енергетски услови за израду пројектне документације, изградњу и прикључење
Члан 18.
Инвеститор, односно купац, који планира изградњу и прикључење новог објекта –
топлотних уређаја на топловодну мрежу, односно жели да изврши измене на већ прикљученој
топловодној опреми, а које за последицу могу имати измену прикључне снаге или промену начина
рада, дужан је да од енергетског субјекта прибави услове за прикључење (у даљем тексту: услови),
ако законом није другачије регулисано.
Члан 19.
Енергетске услове за израду пројектне документације, за изградњу и прикључење,
инвеститор, односно купац подноси захтев енергетском субјекту. Захтев садржи податке о:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

власнику објекта (фирма и седиште, односно име, презиме и адреса),
објекту за које се траже услови (врста, намена објекта, локација и др.),
очекиваном временском периоду за који треба да се изврши прикључење,
предвиђеној инсталационој снази,
намени потрошње топлотне енергије,
техничким карактеристикама објекта купца, са посебним нагласком на специфичне
врсте трошила, ако се таква планирају.
Члан 20.

Енергетски субјект од инвеститора може да захтева да, и поред попуњеног захтева за
издавање услова из претходног члана, достави документа у складу са законом.
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VII СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 21.
Уговор о продаји топлотне енергије између енергетског субјекта и купца склапа се у
писменој форми, у складу са овом Одлуком.
Уколико уговор о продаји топлотне енергије није склопљен у писменој форми, сматра се,
да је уговорни однос између енергетског субјекта и купца настао са даном почетка испоруке
топлотне енергије. У овом случају су енергетски субјект и стварни корисник топлотне енергије
недвосмислено одговорни за настале обавезе снабдевања топлотом енергијом у складу са
одредбама ове одлуке.
Енергетски субјект није дужан испоручивати топлотну енергију новом купцу уколико
такав купац одбије склапање писаног уговора о продаји топлотне енергије.
Члан 22.
Уговор о продаји топлотне енергије садржи:
- податке о енергетском субјекту,
- податке о купцу,
- адресу предајног места,
- прикључну снагу,
- увршћеност у тарифни систем за преузимање топлотне енергије,
- деловник трошкова испоручене топлотне енергије, ако је заједничко предајно место,
- друге специфичности уговорних односа, које нису дефинисане одредбама ове Одлуке
или Тарифног система, у складу са Законом.
Члан 23.
Појединачни отказ уговора и искључења купаца су могућа на основу Правилника о раду
дистрибутера-енергетског субјекта.
Енергетски субјект уважава раскид са првим следећим обрачунским периодом.
Физичко искључење врши енергетски субјекат.
Ако на једном предајном месту топлотну енергију преузима више купаца, колективни
отказ уговора и искључење важи само, ако су сви купци писмено отказали уговор и уколико
постоје технички услови за искључење.
Сви трошкови из овог члана падају на терет купца.
Члан 24.
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Купац мора енергетски субјект у року од 15 дана писмено обавестити о свим променама,
који утичу на односе између енергетског субјекта и купца.
Обавештење важи од првог следећег обрачунског периода.
Обавештење садржи:
-

име, презиме, ЈМБ и адресу дотадашњег купца,
име, презиме и адреса новог купца,
приложен доказ о преносу власничког права,
број и адресу обрачунског места,
потписану изјаву новог купца да ступа у већ склопљене уговорне односе о продаји
топлотне енергије.

До пријема обавештења, за све обавезе из уговора о продаји топлотне енергије, одговоран
је дотадашњи купац, тј. дотадашњи купац топлотне енергије је дужан да измири све обавезе како
би нови купац био уведен у евиденцију енергетског субјекта.
VIII ЕВИДЕНЦИЈА КУПАЦА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА
Члан 25.
Енергетски субјект је дужан да у својим пословним књигама води евиденцију купаца
топлотне енергије.
Енергетски субјект је дужан да, у циљу закључења или испуњења уговора са купцем
топлотне енергије, као и за обавезе утврђене правилником, изврши обраду потребних података
купца уз пристанак купца. Притом, енергетски субјект је дужан да у свему поступи у складу са
Законом о заштити података о личности РС, односно дужан је да спроведе одговарајуће мере
заштите добијених података од купца топлотне енергије.
IX СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 26.
Енергетски субјект испоручује купцу топлотну енергију и обезбеђује му на предајном
месту (на уређају у топлотној подстаници) потребну количину топлоте за рад топлотних уређаја са
инсталисаном снагом, која је одређена пројектом, односно договорена уговором о продаји
топлотне енергије.
Члан 27.
Енергетски субјект је дужан да купцу испоручује топлотну енергију за грејање простора у
току грејне сезоне, ако међусобним уговором није другачије одређено.
Члан 28.
Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла.
Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. до 30. априла објекти ће се грејати у дане
када Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневну температуру нижу од 12 0
С узастопно 3 дана.
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Члан 29.
У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од 6:00 до 21:00 час, а суботом, недељом
и празником од 7:00 до 21:00 час и у том периоду одржавају се прописане температуре грејног
простора.
Прописана температура у грејном простору корисника је одређена Правилима о раду
дистрибутивног система и при спољној температури од -150 С до +120 С по правилу је 20 0 С са
дозвољеним одступањем од +- 20 С, уколико законом или међусобним уговором није другачије
одређено и ако је објекат у складу са стандардима енергетске ефикасности зграда-објеката.
При ниским спољним температурама, као и у случајевима посебних техничких решења, у
циљу техничке заштите система и обезбеђивања прописаних температура, енергетски субјект
може продужити грејни дан или вршити непрекидну испоруку топлотне енергије, а да при томе
рационално газдује енергијом.
У времену између 31. децембра и 1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 13. и 14.
јануара испорука топлотне енергије се не прекида, сем у случају изузетно повољне спољне
температуре.
Члан 30.
У случају поремећаја или прекида у снабдевању топлотном енергијом услед више силе,
хаварије, прекида у испоруци енергената, електричне енергије и других разлога који се нису могли
предвидети, односно спречити, енергетски субјект је дужан предузети мере на отклањању
поремећаја односно прекида услуге грејања.
Мере које ће енергетски субјект у случају из става 1. овог члана предузети су:
1.

2.

3.

Енергетски субјект може као могућност предвидети редукован режим рада (са
смањеном температуром грејања у свим објектима) у зависности од нивоа поремећаја
или вршити искључење потрошача од мањег значаја (пословни простор);
За случај хаварије на систему или електричним инсталацијама, енергетски субјект ће
максималним ангажовањем свих запослених или ангажовањем трећих лица
приступити отклањању узрока поремећаја односно разлога због којих је дошло до
прекида у снабдевању топлотном енергијом;
У случају штрајка запослених код енергетског субјекта, мора се обезбедити минимум
процеса рада у обављању делатности од општег интереса. Минимум процеса рада
посебном одлуком утврђује Општинско Веће у складу са законом.
Члан 31.

У периоду од 1. октобра до 10. октобра енергетски субјект је дужан да изврши пробу
функционисања свих топлотних извора и нових и ремонтованих постројења дистрибутивног
система.
О распореду вршења проба енергетски субјект ће благовремено обавестити кориснике,
извођаче радова и друга заинтересована лица преко система јавног информисања.
Члан 32.
Уколико се у складу са дугорочним развојем снабдевања места са топлотном енергијом
услови снабдевања толико промене, да су потребне измене, преправке или замене на топловодној
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опреми енергетског субјекта и купца, све трошкове који настану у овом случају сносе енергетски
субјект и купац, сваки за своју топлотну опрему.
Ако купац не преузме трошкове преправке своје топлотне опреме или ако преправка није
извршена правовремено и није временски усклађена са радовима на топлотној опреми енергетског
субјекта, енергетски субјект му није дужан испоручивати топлотну енергију, све док се не испуне
сви услови за поуздан и правилан рад његове опреме у новим условима.
Х ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА
Члан 33.
Тарифним системом уређују се елементи за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије
купцима, као и елементи за обрачун и начин обрачуна извршених услуга за потребе корисника.
Тарифни елементи за обрачун топлотне енергије и услуга садрже трошкове пословања који
чине трошкови рада, амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације
објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге трошкове пословања којима се
одређује одговарајућа стопа и рок повраћаја средства од инвестиција.
Елементи тарифног система исказују се у тарифним ставовима на основу којих се врши
обрачун преузете енергије, односно извршених услуга у обављању енергетских делатности за
обрачунски период.
Тарифним системом се могу одредити различити тарифни ставови, зависно од количине и
врсте преузете енергије, снаге и других карактеристика преузете енергије, сезонске и дневне
динамике потрошње, места преузимања и начина мерења.
Члан 34.
Тарифним системима одређују се тарифни ставови за обрачун цена произведене топлотне
енергије за купце дистрибутивних услуга и трошкова уговарања, обрачуна и наплате испоручене
топлотне енергије.
Члан 35.
Тарифни ставови за испоручену топлотну енергију за исту категорију купаца једнаки су на
целој територији општине Житише.
Члан 36.
Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије, односно извршене услуге
обављања енергетских делатности, доноси Скупштина општине Житиште.
Члан 37.
Цене топлотне енергије су слободне или регулисане.
Цене топлотне енергије за квалификоване купце су слободне и утврђују се уговором који
закључују квалификовани купац и снабдевач.
Цене по којима се топлотна енергија испоручује купцима и цене услуга дистрибуције
топлотне енергије су регулисане.
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Цене по којима се топлотна енергија испоручује купцима и цене услуга које се врше за
кориснике утврђује енергетски субјект, а уз примену Тарифног система.
ХI РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 38.
Купац може рекламирати:
-

квалитет испоручене топлотне енергије на месту преузимања (топлотна подстаница),
обрачун топлотне енергије и,
друге услуге до прикључног блок вентила излазних купчевих инсталација из топлотне
подстанице.
Члан 39.

Рекламације на испостављени рачун или обрачун за испоручену топлотну енергију
односно услуге, које је обављао енергетски субјект на основу ове Одлуке, односно по уговору са
купцем, прихвата енергетски субјект само у писаној форми, у року од 8 дана од дана пријема
рачуна или обрачуна.
Енергетски субјект дужан је да у року од 30 дана од дана пријема рекламације одговори
купцу.
Приговор на испостављен рачун или обрачун не одлаже плаћање рачуна односно обрачуна
за неспорни део.
Члан 40.
Енергетски субјект је одговоран за квалитетно снабдевање топлотном енергијом у складу
са пројектованим капацитетом и спољном температуром.
Члан 41.
Купац има право да захтева у случају техничких или других сметњи у испоруци топлотне
енергије, а за које је одговоран енергетски субјект, да се сметње отклоне у року од 24 часа, а
најдуже два дана од дана пријема обавештења о сметњи.
Трошкове енергетског субјекта проистекле из интервенције по рекламацијама (излазак на
терен, мерења, експертизе и сл.) сноси енергетски субјект у случају оправдане рекламације
(недовољно снабдевање, сметње на топлотној опреми енергетског субјекта), односно купац у
случају неоправдане рекламације или немогућности преузимања потребне количине топлотне
енергије због квара, односно сметњи на купчевој топлотној опреми.
ХII ИСКЉУЧЕЊЕ И НАКНАДНО ПРИКЉУЧЕЊЕ ГРЕЈНОГ ПРОСТОРА
Члан 42.
Топлотна енергија се може искључити/укључити са система даљинског грејања на основу
писменог захтева за искључење/укључење. Захтев се предаје енергетском субјекту у периоду од 5.
маја до 15. септембра текуће године и односи се на целу наредну грејну сезону.
У периоду од 1. октобра текуће године до 3. маја наредне године искључење није
дозвољено.
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Уз захтев за искључење купац доставља доказ да је измирио све доспеле обавезе за
испоручену топлотну енергију у периоду до искључења.
Енергетски субјект ће искључење извршити у року од 10 радних дана од тренутка
подношења писаног захтева.
Уколико се купац чији је комплетан објекат или који је искључен са система даљинског
грејања поново одлучи за снабдевање топлотном енергијом, за ново прикључење плаћа све
трошкове прикључења као и нови купац под условом да постоје технички услови за наведене
радње.
Члан 43.
Комплетни објекти се искључују тако што се затворе главни улазни топловодни вентили у
топловодној подстаници или у шахту испред објекта.
После искључења престаје свака одговорност енергетског субјекта за опрему у топлотној
подстаници.
Члан 44.
Купац се може искључити на свој захтев, у дозвољеном временском периоду дефинисаном
овом одлуком, на основу услова дефинисаних у појединачном уговору, као и на основу
правилника енергетског субјекта које је одобрило општинско Веће.
ХIII НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 45.
Забрањено је самовласно прикључивање објеката, уређаја или инсталација на транспортни
или дистрибутивни систем топлотне енергије.
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно одредити,
неоправдано преузимање топлотне енергије се зарачунава за 12 последњих месеци.
Члан 46.
Купац мора енергетском субјекту платити такође све трошкове и штету, коју је произвео са
неовлашћеним преузимањем топлотне енергије.
ХIV ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 47.
Енергетски субјект ће обуставити испоруку топлотне енергије купцу уколико купац својом
опремом уноси сметње у испоруци енергије или се не придржава одредби уговора о продаји
топлотне енергије, а у складу са одредбама ове Одлуке.
Пре обуставе испоруке топлотне енергије купцу мора бити достављена писмена опомена у
којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности и недостатака.
Рок из претходног става овог члана не може бити краћи од 8 дана од дана достављања
опомене.
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Члан 48.
Енергетски субјект може обуставити испоруку топлотне енергије по претходној опомени:
- због одржавања односно отклањања сметњи у раду на сопственој топлотној опреми,
- због проширења мреже,
- ако купац оштети своју или опрему енергетског субјекта тако, да је угрожен рад система
даљинског грејања и ако омета снабдевање топлотном енергијом друге купце,
- ако купац одузима топлотну енергију без сагласности енергетског субјекта,
- ако купац не одржава своју топлотну опрему тако, да обезбеђује неометан рад односно
снабдевање топлотном енергијом,
- ако купац не омогући енергетском субјекту сигуран приступ и рад у простору коме је
купчева топлотна опрема,
- ако купац писмено не обавести енергетски субјект о власничким, статусним и другим
променама, које утичу на односе између купца и енергетског субјекта,
- ако купац препродаје топлоту без сагласности енергетског субјекта,
- ако купац у року, којег постави енергетски субјект, не склопи писмени уговор о
снабдевању топлотном енергијом,
- ако истекне рок за пробни рад купчеве топлотне опреме, а купац до истека рока не добије
употребну дозволу.
Члан 49.
Енергетски субјект такође обуставља испоруку топлотне енергије и без претходног
обавештавања:
- ако купац мења хемијске или физичке карактеристике загревне воде,
- ако купац узима загревну воду из топловодне мреже даљинског система грејања,
- ако топлотна опрема енергетског субјекта угрожава околину,
- ако због помањкања топлотне енергије ради квара извора или транспортне опреме, не
уважава упутство о ограничењу преузимања топлоте.
Члан 50.
Поновна испорука топлотне енергије по обустави почеће кад се отклоне разлози за
обуставу и кад се енергетском субјекту измире сви настали трошкови.
ХV ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА
Члан 51.
Енергетски субјект:
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- снабдева купца топлотном енергијом на основу уговора о продаји топлотне енергије
- обавештава купца о планираним обуставама испоруке топлотне енергије преко јавних
гласила или на други погодан начин,
- по изливу загревне воде у купчевој прикључној подстаници, искључи прикључну
подстаницу са топловодне мреже,
- прима и евидентира рекламације купаца,
- благовремено интервенише у случају кварова на својој опреми,
- обавештава купце о стању система даљинског грејања и плановима његовог развоја,
укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне
енергије и услуга и другим елементима од интереса за купце,
- осавремењава системе мерења и пропагира и стимулише системе мерења који ће
омогућавати да сваки купац плаћа само оно што је и потрошио, а у циљу што рационалније
потрошње топлотне енергије.
Члан 52.
Енергетски субјект има право проверавања и постављања регулационе опреме у
прикључној подстаници, да би се испунили радни услови који произилазе из пројектне
документације купчеве топлотне опреме и уговора о продаји топлотне енергије као и техничким
условима за прикључење на топловодну мрежу без обзира на промену квалитета грејања код
купаца.
Члан 53.
Одлуком овог члана скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује и начин
континуираног изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о
квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може
организовати електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .
ХVI ОБАВЕЗЕ КУПАЦА
Члан 54.
Обавезе купаца су:
-

правилно руковање (рад) и одржавање своје топлотне опреме (кућне инсталације),
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да траже писмену сагласност енергетског субјекта у случају да планирају измене на
сопственој топлотној опреми, која би могла проузроковати промене рада топлотне
опреме енергетског субјекта,
да обезбеде да је топлотна подстаница у затвореном простору и у сваком тренутку
доступна енергетском субјекту,
да у просторији прикључне подстанице држе радну документацију са шемама опреме и
налепљеним упутством,
да одржавају простор, помоћну опрему и приступ до просторија где се налази топлотна
опрема, тако да енергетском субјекту буду обезбеђени радни услови који важе за радне
просторе,
да прате обавештења енергетског субјекта о сметњама при снабдевању топлотом,
установљеним на предајном месту и да поступају у складу са тим обавештењима,
да не врше препродају испоручене топлотне енергије без сагласности енергетског
субјекта,
да омогуће прикључење топлотне опреме трећег лица на прикључни цевовод, ако исти
подноси додатно оптерећење, што одређује енергетски субјект који издаје одговарајуће
одобрење за прикључење,
да благовремено обавештавају енергетски субјект о кваровима на топлотној опреми,
да редовно измирују плаћање својих обавеза у складу са овом Одлуком и уговором о
продаји топлотне енергије.
ХVII ОБАВЕШТАВАЊЕ
Члан 55.

Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну телефонску
комуникацију са купцима топлотне енергије и корисницима енергетских услуга, а у циљу уредног
пријема и евидентирања рекламација, као и ради благовременог и истинитог информисања
корисника о догађајима у систему.
Информациони сервис ради 24 сата дневно, а расположиви бројеви телефона се објављују
на интернет страници и огласној табли дистрибутера.
Члан 56.
Енергетски субјект и купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које
примете на својој опреми, а које би могле утицати на нормалан рад опреме енергетског субјекта и
купца.
Члан 57.
О свим планираним прекидима испоруке, енергетски субјект је дужан да обавести купце
преко средстава информисања, најмање 24 сата пре прекида испоруке.
О принудним прекидима испоруке енергетски субјект је дужан давати информације о
узроцима прекида испоруке и предвиђеном трајању отклањања поремећаја у снабдевању.
ХVIII НАДЗОР
Члан 58.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке и над законитошћу рада енергетског субјекта
врши Општинска управа.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

63

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу те
Одлуке врши орган управе надлежан за послове комуналне инспекције, ако поједини услови тога
надзора нису законом и другим прописима стављени у надлежност других органа.
ХIX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 59.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај енергетски субјект, односно
друго правно лице ако:
Не достави потребне податке и документацију, сходно члану 4. став 2. ове Одлуке,
Не закључи уговор, сходно члану 21. став 1. ове Одлуке,
Не изда услове за прикључење из члана 18. ове Одлуке,
Не одлучи по захтеву инвеститора у складу са дефинисаним роковима и не отпочне са
редовним испорукама топлотне енергије, на основу Правила о раду дистрибутивног система,
5. Не испоручује топлотну енергију купцу сходно члану 27. ове Одлуке,
6. Не придржава дужине грејне сезоне сходно члану 28. став 1. и 2. ове Одлуке,
7. Не придржава времена грејања и температуре грејног простора сходно члану 29. став 1.,2. и 4.
ове Одлуке,
8. Не изврши пробу функционисања система сходно члану 31. ове Одлуке,
9. Не отклони сметње у снабдевању купца енергијом у року утврђеном у члану 41 став 1. ове
Одлуке,
10. Не опомене купца писменим путем и не одреди му рок за отклањање неправилности сходно
члану 47. ове Одлуке,
11. Поступа супротно члану 51. ове Одлуке,
12. Не поступи у складу са чланом 57. ове Одлуке.
1.
2.
3.
4.

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 20.000,00 динара.
Члан 60.
Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се купац за прекршаје ако:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Не омогући приступ енергетским објектима сходно члану 16. Одлуке,
Не обавести енергетски субјект о променама сходно члану 24. ове Одлуке,
Се самовољно прикључи на дистрибутивни систем сходно члану 45. став 1. ове Одлуке,
Користи топлотну енергију мимо услова регулисаних уговором,
Не дозволи искључење топлотне опреме сходно члану 47. ове одлуке,
Не поступа у складу са чланом 48. ове Одлуке,
Не поступа у складу са чланом 54. ове Одлуке,
ХX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.

Ова одлука се примењује за све већ склопљене и нове односе у вези са снабдевањем
топлотном енергијом.
Поступци за прикључење на топловодну мрежу или измене већ прикључених купчевих
топлотних уређаја, који су покренути пре усвајања ове Одлуке, завршиће се по одредбама до тада
важеће Одлуке о снабдевању топлотном енергијом.
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Члан 62.
Купци, који са енергетским субјектом до ступања на снагу ове Одлуке немају склопљен
уговор о продаји топлотне енергије, морају га склопити у року од 6 месеци од ступања на снагу
Ове одлуке.
Купци, који су етажни власници или корисници станова, морају у року из става 1. овог
члана са енергетским субјектом склопити уговор о продаји топлотне енергије, без обзира на то да
ли се уговарање врши са појединачним власницима односно корисницима станова или
скупштином станара.
Члан 63.
Уговори о продаји топлотне енергије склопљени са физичким и правним лицима пре
ступања на снагу ове Одлуке, важе до склапања писменог уговора са купцима по овој Одлуци, а
најкасније до рока из члана 62. ове Одлуке.
Члан 64.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о производњи и дистрибуцији
топлотне енергије (''Сл. лист општине Житиште'', бр. 9/2007).
Члан 65.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Житиште''.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I-020- 44/2017
Дана:01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу чл. 362. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'', бр. 145/2014),Уредбе о утврђивању
методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл. гласник РС", бр.
63/2015) Скупштина општине Житиште на седници одржаној 01.12.2017. године донела је
ТАРИФНИ СИСТЕМ ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА КУПЦЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Тарифним системом за обрачун топлотне енергије за купце топлотне енергије (у даљем тексту:
„тарифни систем“) се одређују:
- групе купаца топлотне енергије у зависности од намене коришћења објеката и категорије
потрошача;
- тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, коју ЈКСП „ЕКОС“ (у
даљем тексту: “енергетски субјект“) испоручује купцима топлотне енергије (у даљем тексту:
„купци“);
- критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије.
Члан 2.
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Цене топлотне енергије за купце исказују се по тарифним ставовима утврђеним овим тарифним
системом, на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и
утврђују се по тарифним елементима за тарифну групу купаца.
Цена за испоручену топлотну енергију купцу мора бити у складу са Методологијом за одређивање
цене снабдевања купца топлотном енергијом (у даљем тексту: Методологија), која је саставни део овог
тарифног система (Прилог 1).
При одређивању цена топлотне енергије и услуга узимају се у обзир општа политика цена и
планови развоја система топлификације Закона о комуналним делатностима.
Члан 3.
Тарифни систем важи за све купце топлотне енергије.
II РАЗВРСТАВАЊЕ КУПАЦА ПО НАМЕНИ КОРИШЋЕЊА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 4.
Купци топлотне енергије разврставају се у групе (према намени коришћења објеката):
1. I Тарифна група - стамбени простор;
2. II Тарифна група- пословни простор.
III ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ И ТАРИФНИ СТАВ
А) Тарифни елемент
Члан 5.
Тарифни елемент за који се утврђује тарифни став је грејна површина.
Тарифни елемент “грејна површина“ представља величину грејаног простора која је одређена
пројектом, пројектом изведених радова објекта или мерењем површине грејаног простора, а дефинисана је
уговором о испоруци топлотне енергије.
Грејна површина се одређује по одредбама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном
енергијом, исказује се m2, a вредност се заокружује на два децимална места.
Тарифни елемент „грејна површина“ примењује се за обрачун фиксног дела трошкова грејања.
Б) Тарифни став
Члан 6.
Тарифни став за појединачне тарифне елементе је цена по јединици грејне површине.
Цена се изражава у динарима по метру квадратном на месечном нивоу.
Члан 7.
Годишњи износ за „грејну површину“ представља фиксни део трошкова грејања, обрачунава се
месечно и покрива следеће трошкове пословања:
- Материјал;
- Услуге;
- Радна снага;
- Текуће и инвестиционо одржавање;
- Амортизација;
- Исправка вредности потраживања;
- Издаци финансирања и;
- Други трошкови пословања.
Месечни износ за тарифни став „грејна површина“ израчунава се тако што се грејна површина
грејаног простора (m2) помножи са одговарајућом ценом за јединицу „грејне површине“ (дин/ m2 /месецу) у
зависности од тарифне групе којој простор припада.
IV ОБРАЧУН ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 8.
Испорука топлотне енергије се за појединачне купце обрачунава у односу на:
1) разврстаност купаца у одговарајућу тарифну групу;
2) грејну површину.
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Члан 9.
Износ за тарифни елемент „грејна површина“ обрачунава се сваког месеца и то је 1/12 годишњег
износа.
Члан 10.
Купац плаћа испоручену топлотну енергију и услуге које се урачунавају заједно са топлотном
енергијом, у року наведеном у испостављеном рачуну или другом важећем документу (најкасније до 20. у
месецу за претходни месец).
Услед нередовног измирења обавеза плаћања, енергетски субјект може захтевати инструменте
обезбеђења плаћања за наредни обрачунски период.
Највећа количина топлотне енергије, за коју енергетски субјект може тражити плаћање унапред,
једнака је целокупној потрошњи у претходној грејној сезони.
Члан 11.
Ако купац не измири правовремено своје обавезе, енергетски субјект му зарачунава законску
затезну камату од датума за плаћања из рачуна до дана плаћања.
Члан 12.
Енергетски субјект зарачунава трошкове потраживања и обуставе испоруке топлотне енергије.
Члан 13.
Купац мора измирити фиксни део трошкова испоруке топлотне енергије, независно од потрошње,
односно за време у којем му је била прекинута испорука топлотне енергије по чл. 48. и чл. 49. Одлуке о
условима и начину снабдевања топлотном енергијом.
Члан 14.
Рачун за испоручену топлотну енергију фактурише се на власника простора који се греје – купца
топлотне енергије.
V ОСНОВЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ОБРАЧУН ЦЕНА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 15.
Цена топлотне енергије одређује се у складу са позитивно правним прописима-законима и
подзаконским актима, који регулишу цену топлотне енергије.
Цена за пружене енергетске услуге утврђује се у зависности од обима и квалитета пружене услуге,
вредности средстава ангажованих у пружању услуга, обима и квалитета уложеног рада, висине
материјалних трошкова и др.
Члан 16.
Енергетски субјекат доноси образложену одлуку о цени топлотне енергије или њеној промени у
складу са овим Тарифним системом за обрачун топлотне енергије за купце.
Енергетски субјект може повећати односно смањити цене топлотне енергије у случају повећања
односно смањења цене улазних енергената у складу са позитивно правним прописима-законима и
подзаконским актима, који регулишу цену топлотне енергије
Општинско веће општине Житиште даје сагласност на акт из става 1. овог члана.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Тарифни систем ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Житиште''.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број : I-020-45/2017
Дана:01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналнe делатности
одржавањa комуналне хигијене („Службени лист општине Житиште бр. 7/2010 и 5/2017) у делу
„ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“ иза „члана 4.“ додаје се „нови члан 4а.“ који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-40/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште
Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ
ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналнe делатности
зоохигијене („Службени лист општине Житиште бр. 23/2016 и 5/2017) у делу „УСЛОВИ И
НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ“ иза „члана 14.“ додаје се „нови члан
14а.“ који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-39/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА, ПУТЕВА И ДРУГИХ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности
одржавања улица, путева и других јавних површина у зимском периоду на територији општине
Житиште. („Службени лист општине Житиште бр. 11/2005 и 5/2017) у делу „ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“
иза „члана 13.“ додаје се „нови члан 13а.“ који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-38/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОПШТЕМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
И КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности о
општем уређењу насељених места и комуналном реду („Службени лист општине Житиште бр.
25/2015 и 5/2017) у делу „ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“ иза „члана 3.“ додаје се „нови члан 3а.“ који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-37/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште
Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА
Члан 1.
У Одлуци о поверавању делатности димничарских услуга на територији општине
Житиште. („Службени лист општине Житиште бр. 43/2016 и 5/2017) ) иза ''члана 1'' додаје се нови
члан 1 а. који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-36/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште
Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О СПРОВОЂЕЊУ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналнe делатности
спровођења превентивне дезинфекције, дератизације и дезинсекције у Општини Житиште
(„Службени лист општине Житиште бр. 7/2011 и 5/2017) иза ''члана 7'' додаје се нови ''члан 7 а.''
који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-35/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УРЕЂЕЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБAЉА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности
уређивања и одржавања гробља, сахрањивања умрлих лица и други услови везани за обављање
погребних услуга на територији општине Житиште. („Службени лист општине Житиште бр.
26/2014 и 5/2017) ) у делу „ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“ иза „члана 3.“ додаје се „нови члан 3а.“ који
гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-34/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ВРШЕЊУ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ИСПОРУКЕ И ОДВОЂЕЊА ВОДА

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналне делатности
испоруке и одвођења вода („Службени лист општине Житиште бр. 7/2010 и 47/2013 и 5/2017) у
делу „ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“ иза „члана 3.“ додаје се „нови члан 3а.“ који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-42/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2.,4. и 13 Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште
бр. 34/2013 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана
01.12.2017. године донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ РОБЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналне делатности
продаје робе ван пословног простора („Службени лист општине Житиште бр. 25/2017) додаје се
нови члан 9 а. који гласи:
„Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног
изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања
комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати
електронским путем или на други погодан начин.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина није
задовољна пруженом комуналном услугом одређеног вршиоца комуналне делатности, јединица
локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања рада тог вршиоца комуналне делатности и
налаже му да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника у року који не може
бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу
отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може
раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом
вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе .“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-41/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007 и 83/2014), чланова 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016), одредбама Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“ бр. 65/2013,13/2016 и
98/2016-одлука УС), одредбама Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015) и
члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште бр. 34/2013 –
пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 01.12.2017. године
донела је
ОДЛУКУ
O
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О НАЧИНУ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У Одлуци о начину држања домаћих животиња на територији општине Житиште
(„Службени лист општине Житиште бр. 07/2010“) у делу ' VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ '', члан 38.
мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, казниће се за прекршај предузеће или
друго правно лице ако се не придржава одредби члана: 3, 4, 5, 8, 9 - 37.
Одговорно лице у правном лицу казниће се за прекршај из става 1.овог члана новчаном
казном у износу од 20.000,00 динара.
Члан 2.
Члан 39.мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако
се не придржава одредби члана 3, 4, 8, 9 – 37. ове Одлуке, односно не поступи по решењу
инспектора.“
Члан 3.
У члану 40. иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
Новачане казне за прекршаје из члана 38. и 39. ове одлуке изричу инспектори и руководиоц
Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Житиште, издавањем прекршајног налога.
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
Број : I-020- 43/2017
Дана : 01.12.2017. године
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број 129/2007 и
83/2014), члана 29 Закона о уређењу судова (Службени гласник Републике Србије број 116/2008,
104/2009, 31/2011, 101/2013 , 40/2015, 13/2016, 108/2016) , члана 47. Статута Општине Житиште
(„Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008, 20/2013) Скупштина општине Житиште на
седници одржаној дана 01.12.2017.године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У члану 13. Одлуке о образовању Савета за међунационалне односе општине Житиште
број: I - 020-28 од 9. 12. 2016. (Службени лист општине Житиште број 41/2016)
после речи ,, пред“ брише се реч : ,,Врховни“, а уместо ње уписује се реч ,,Управни“.
Остале одредбе Одлуке остају непромењене .
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште“ .
Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I-020-47/2017
Дана: 01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број 129/2007 и
83/2014), члана 47. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број
16/2008, 20/2013) члана 56. и 57. Пословника Скупштине Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 40/2016) и члана 4-6 Одлуке о образовању Савета за међунационалне
односе Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 41/2016), Скупштина
општине Житиште на седници одржаној дана 01.12.2017. године доноси
Решење
о разрешењу и избору члана Савета за међунационалне односе општине Житиште
I
Разрешава се чланства у Савету за међунационалне односе општине Житиште,
Шандор Хевеши из Новог Итебеја, представник мађарске националне заједнице, изабран
на предлог Националног савета мађарске националне мањине, а услед немогућности да
обавља функцију члана Савета за међунационалне односе општине Житиште због промена
места боравка.
II
Јожеф Чордаш из Новог Итебеја представник мађарске националне заједнице бира се
за члана Савета за међунационалне односе општине Житиште на предлог Националног
савета мађарске националне мањине.
III
Мандат новоизабраног члана Савета за мађунационалне односе Општине Житиште
траје док траје мандат Савета за мађунационалне односе општине Житиште изабраног
Решењем број I -02-8/2017 од 28. 4.2017.
IV
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ .
Република Србија
Аутономна Pокрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-02-36/2017
Дана:01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 219. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Србије“ број 107/2005, 72/2009, 88/2010 , 57/2011, 119/2012, 45/2013 –др. закон и 93/2014, 96/2015
I 10672015 ) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број
16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште дана 01.12.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ
ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И
ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти
умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Житиште,
број I-512-1/2015, од дана 15.06.2015. године, измне и допуне број : I-512-3/2015 од дана
29.9.2015., I-512-3/2017 од дана 28.04.2017., I-512-4/2017 од дана 29.6. 2017. врше измене и
допуне на начин:
- За стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавања потврде о смрти на територији Општине Житиште, са даном ступања на снагу овог
Решења, одређује се доктор медицине Хајналка Чипош Чапо .
II
За Докторе медицине који су решењима СО Житиште број: I-512-1/2015 од 15.6.2015
I-512-3/2015 од дана 29.9.2015. године 512-3/2017 од 28.4.2017. и број: I-512-4/2017 од 29. 6. 2017.
одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавања потврде о смрти на територији Општине Житиште дато овлашћење остаје на снази .
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-512-6/2017
Дана: 01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

80

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07), члана 79. тачка 10. и члана 92. ставови 2. и 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“ број 54/09, 63/2003, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) и члана 42.
тачка 33. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008 и
20/2013), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 01.12.2017. године доноси
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Усваја се Извештај извршене екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Житиште
за 2016. годину.
II
Овај Закључак као и Извештај екстерног ревизора биће достављени Државној ревизорској
институцији и Министарству финансија као прилог уз Завршни рачун за 2016. годину.
III
Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-417-4 /2017
Дана:01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште
(„Службени лист општине Житиште“ 16/2008, 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој
седници одржаној дана 01.12.2017. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Десанка Максимовић“
Житиште за радну 2017/2018 годину.
II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-022-16/2017-1
Дана:01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/07) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште
(„Службени лист општине Житиште“ 16/2008, 20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој
седници одржаној дана 01.12.2017. године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Даје се сагласност на Предшколски програм
Максимовић“ Житиште.

Предшколске установе „Десанка

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-022-16/2017-2
Дана: 01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип 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. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ 16/08, 20/2013) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 01.12.2017. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК

I
Усваја се Извештај о раду Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“ Житиште за
радну 2016/2017 годину.
II
Закључак објавити се у „Службеном листу Општине Житиште“ .
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број : I- 022-16/2017-3
Дана : 01.12.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 34 01.12.2017. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

82

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број 129/07), члана 360. Закона о енергетици (,Службени гласник Републике Србије“ број
145/2014) и члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ 16/2008,
20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана 01.12.2017. године
донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Прописује се садржина и утврђује текст обрасца Уговора о испоруци и продаји топлотне
енергије, а који се закључује између енергетског субјекта ЈКСП „Екос“ Житиште и купца.
Образац Уговора је саставни део овог закључка. Образац Уговора објавити у ,,Службеном
листу општине Житиште“ .
II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-020-46/2017
Дана: 01.12.2017
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

ЈАВНО КОМУНАЛНО
СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКОС”
Ђуре Јакшића бр. 2, Житиште
Број:
УГОВОР
О ИСПОРУЦИ И ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Дана ________________. године у Житишту, уговор су закључили:
1. Јавно комунално стамбено предузеће „ЕКОС“ Житиште, Ул. Ђуре Јакшића бр. 2., матични
број 08031185, ПИБ: 101375804, кога заступа в.д. директор Јован Мандић (у даљем тексту:
“Енергетски субјект”), с једне стране, и;
2. __________________________________, Ул. ________________________________ бр. _______,
из __________________________________________ бр. л.к. ________________________ издата од
___________________ ЈМБГ ________________________ (у даљем тексту: “Купац”), с друге
стране.
Члан 1.
Енергетски субјект се бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије, у складу са
Законом о енергетици, Законом о комуналним делатностима и Одлуком о условима и начину
снабдевања топлотном енергијом (у даљем тексту: „Одлука“).
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Члан 2.
Купац је власник стамбеног простора-стана, који се налази у месту Житиште, у улици
___________________________ бр._______, (П/ _____) који је прикључен на дистрибутивни
систем за пренос топлотне енергије Енергетског субјекта.
На основу података добијених од Републичког геодетског завода, површина предметног
стана Купца износи ________ m² . (у даљем тексту: “грејни простор”).
Члан 3.
Енергетски субјект се обавезује да врши испоруку топлотне енергије Купцу у грејном
простору који је наведен у члану 2. овог уговора, у току грејне сезоне, током грејног дана и
квалитета, односно висине температуре утврђених Одлуком.
Члан 4.
Купац се обавезује да за испоручену топлотну енергију врши плаћање у току 12 месеци до
20-ог у месецу за претходни месец, по цени која се утврђује у складу са одредбама Одлуке,
Тарифног система и Одлуке о образовању цена производње, дистрибуције и снабдевања
топлотном енергијом на коју сагласност даје Скупштина Општина Житиште.
За неблаговремено плаћање обрачунава се и наплаћује законска затезна камата.
Члан 5.
Купац може рекламирати квалитет испоручене топлотне енергије, висину рачуна или
указати на друге неправилности, на један од следећих начина:
- телефоном, на број телефона: 023/821-022
- писаним путем, на адресу: Житиште, Ђуре Јакшића бр. 2
- електронским путем, на адресу: jkspekos@yahoo.com
Члан 6.
Енергетски субјект је дужан да у примереном року по пријему рекламације отклони
техничке и друге сметње у испоруци топлотне енергије.
Члан 7.
Купац се обавезује да омогући овлашћеним лицима Енергетског субјекта приступ
инсталацијама и месту прикључења, ради провере исправности, одржавања уређаја, отклањања
кварова, замене неисправне опреме и инсталација, као и обуставе испоруке топлотне енергије.
Члан 8.
Купац се обавезује да константно побољшава топлотну изолацију и да одржава у
исправном стању столарију Грејног простора из чл 2. овог уговора, као и свих застакљених
површина заједничких просторија у стамбеној згради.
Купцима који се не придржавају обавезе из претходног става неће се уважавати
рекламација из члана 5. овог уговора.
Члан 9.
Купац је обавезан да сноси трошкове одржавања инсталација на свом објекту-стану, да
енергију користи под условима и на начин предвиђен Законом о енергетици, Одлуком и одредбама
овог уговора.
Без сагласности Енергетског субјекта, Купац не сме вршити уградњу нових грејних тела,
прикључење других уређаја или објеката, вршити друге преправке на инсталацијама, нити
искључење са система даљинског грејања.
Члан 10.
Уколико Купац не извршава своје уговорне обавезе, односно повреди одредбе члана 4., 7. и
9. овог уговора, Енергетски субјект му може обуставити испоруку топлотне енергије.
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Пре искључења из става 1. овог члана Топлана ће Купцу доставити писмену опомену са
утврђеним роком за отклањање недостатака или измирење обавеза.
Члан 11.
Купац је овлашћен да писменим путем откаже овај уговор, као и захтева искључење са
дистрибутивног система, са отказним роком до 90 дана, али не у току грејне сезоне, већ у периоду
од 01. маја до 31. августа.
Обавезе настале по основу испоруке топлотне енергије за Купца из става 1. овог члана
престају 1. октобра текуће године.
Уколико не постоје технички услови за искључење, Енергетски субјект је дужан да
обавести Купца да је и даље потрошач топлотне енергије и да је у обавези да плаћа топлотну
енергију.
Члан 12.
Купац је у обавези да писменим путем обавести Енергетски субјект о власничким и
статусним променама Грејног простора, ако такве промене настану, у року од 15 дана од дана
настале промене.
До достављања обавештења из претходног става, за све обавезе из закљученог уговора о
продаји топлотне енергије одговоран је Купац.
Обавештење обавезно садржи :
- адресу, име и презиме купца, ЈМБГ, број личне карте;
- адресу, име и презиме новог купца, ЈМБГ, број личне карте;
- доказ о преносу власништва или уговор о закупу (приложити);
- број и адресу Грејног простора;
- потписану изјаву новог Купца (власника / закупца) да прихвата да ступи у уговорни однос
са Енергетским субјектом.
Пре закључења уговора са новим Купцем, стари Купац је дужан да измири све своје
обавезе према Енергетском субјекту.
Члан 13.
Овај уговор се закључује на неодређено време и може се раскинути на начин предвиђен
законом, другим прописима и овим уговором, односно Одлуком.
Члан 14.
На све што није регулисано одредбама овог уговора, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о енергетици, Закона о комуналним делатностима и Одлуке.
Члан 15.
Уговорне стране се обавезују да евентуалне спорове решавају споразумно.
Уколико се спор не може решити споразумно, уговорне стране прихватају надлежност
Основног суда у Зрењанину.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 4 (четири) задржава
енергетски субјекат, а 2 (два) купац.
Енергетски субјект
ЈКСП “ЕКОС”, Житиште
в.д. Директора/ директор
____________________________ М.П .

Купац

____________________________
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