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На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( Службени гласник РС, број
129/2007), члана 2. тачка 11.Одлуке о Општинском већу ( Службени лист општине Житиште, број
16/2008), и члана 69.Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'' број
54/2009 ,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 ,62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015др.закон,103/2015 и 99/2016), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана
20.12.2017.године, доноси:
ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
Члан 1.
Из средстава текуће буџетске резерве опредељују се средства у износу од 2.000.000,00 динара
за одржавање кишне каналске мреже и одвођења атмосферских падавина.
Члан 2.
Средства за ове намене теретиће конто 424- Специјализоване услуге, Програм1102-Комунална
делатност,Програмска активност 1102-0009-Остале комуналне услуге-одржавање каналске мреже
у насељеним местима и зимско одржавање путева,функционална класификација 660-Послови
становања и заједнице некласификовани на другом месту, позиција 142.
Члан 3.
Задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор да средства из члана 1.ове Одлуке распореди
у складу са чланом 2. и изврши пренос средстава извођачу радова.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште.’’

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-06-76/2017-3
Дана: 20.12.2017.године
Житиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 21/2016), на основу члана 58. Закона о локалној смоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016), одредаба Одлуке о
максималном броју запослених на неодређено време у општини Житиште (''Службени лист Општине Житиште'', број
4/2016 и 23/2016), Kадровског плана Општинске управе Житиште (''Службени лист Општине Житиште'', број 43/2016)
као и члана 41. Одлуке о Општинској управи Житиште (''Службени лист општине Житиште'', број 16/2008, 21/2008 и
13/2015) Општинско веће општине Житиште, на предлог начелника Општинске управе општине Житиште, дана
20.12.2017. године, усвојило је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Житиште (''Службени
лист'', број 45/2016) и Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи Житиште (''Службени лист'', број 18/2017)
у Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове код радног места број 8 Послови радних
односа запослених у делу Опис послова мења се и гласи: ''Обавља административне послове везане за доношење
појединачних аката из области радних односа; води регистар запослених, комплетира акте и води персонална досијеа;
обавља послове везане за пријављивање на здравствено и пензионо осигурање запослених, постављених и изабраних
лица у органима општине и ажурира податке везане за кадровску евиденцију запослених; припрема нацрте решења у
вези са оцењивањем службеника и води евиденцију о оцењивању службеника, као и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника оштинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику
општинске управе''.
Члан 2.
у Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове код радног места број 9 мења се назив радног
места и гласи: ''Послови заменика матичара и месних канцеларија I и послови превођења са мађарског језика
на српски језик и са српског језика на мађарски језик''.
Члан 3.
У Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове код радног места број 10 мења се назив
радног места и гласи: ''Послови заменика матичара и месних канцеларија II''.
Члан 4.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
OПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-110-5/2017
Датум: 20.12.2017. године
Житиштe
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Митар Вучуревић с.р
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним
гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач:
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

