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На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању у случају незапослености
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 38/2015 и 113/2017), члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и
члана 58. Статута Општине Житиште (''Службени лист Општине Житиште'', број 22/2018),
Председник општине Житиште донео је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Мења се члан 4. Одлуке о образовању локалног савета за запошљавање општине Житиште
број II-02-38/2018, која је донета 13.9.2018. године, који је до сада гласио:
„Административно-техничке послове за потребе Савета обавља сам Савет.“,
тако да сада гласи:
„Административно-техничке послове за потребе Савета обавља секретар. Секретара именује
Председник општине заједно са члановима Савета. Секретар има право на накнаду, Председник
општине посебним решењем одређује висину накнаде.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу
Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-02-38 /2018-1
Дана: 28.12.2018. год.
Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић ср

Број 45. 28.12.2018. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

2

На основу члана 5.став 6.Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,-испр., 108/2013 и 142/2014, 68/2014,
103/2015, 93//2016, 113/2017, 95/2018) и Закључка Владе Републике Србије, број 05 број 40112615/2018 од 21.12.2018.године, Председник Општине доноси:
РЕШЕЊЕ
о отварању апропријације
Члан 1.
Општини Житиште додељена су средства по Закључку Владе Републике Србије, број 05
број 401-12615/2018 од 21.12.2018.године,а ради решавања проблематике јавних предузећа у
износу од 5.000.000,00 динара.
Члан 2.
Средства из члана 1.овог решења биће утрошена у складу са поднетим захтевом и за
намену за коју су и добијена.
Члан 3.
У члану 12. Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Житиште за
2018.годину(„Службени лист број 42/2018, од 21.12.2018.године), раздео 3-Општинска управа,
глава 3.1,функционална класификација 130-Опште услуге, Програм 0602-Опште услуге локалне
самоуправе,Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина додаје се нова
апропријација:
-позиција 49/1, економска класификација 465-Остале дотације, донације и трансфери
Члан 4.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, буџет и трезор.
Члан 5.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Чланом 5.Закона о буџетском систему утврђено је да у случају да један ниво власти- виши
ниво власти својим актом определи средства другом нивоу власти, а која нису могла бити позната
у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финасије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Општини Житиште додељена су средства по Закључку Владе Републике Србије, број 05 број 40112615/2018 од 21.12.2018.године,а ради решавања проблематике јавних предузећа у износу од
5.000.000,00 динара.
На основу напред наведеног донето је Решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-401-145/2018
Датум: 28.12.2018
ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 10. Статута Општине Житиште, а поводом Дана општине Житиште 12. децембра и
расписаног конкурса за доделу награда и јавних признања Општине Житиште Комисија за доделу награда и
признања на седници одржаној дана 6.12. 2018. године донела је
ЗАКЉУЧАК
о додели признања Скупштине Општине Житиште за 2018. Годину
I Повеља Општине Житиште за 2018. годину додељује се на предлог Спортског савеза Општине
Житиште
др АНЕЛИЈИ РОШУ доктору медицине из Торка запосленој у Дому здравља Житиште за несебичан
допринос у лечењу грађана, здравственој едукацији деце и омладине и рад у области спорта.
II Повеља Општине Житиште за 2018. годину додељује се на предлог Месне заједнице Српски
Итебеј и групе грађана из Српског Итебеја
РАДОЊИ ДРОБЊАКУ, наставнику математике у пензији из Српског Итебеја за дугогодишњи предан
рад у проствети, као и за допринос и унапређење друштвеног живота у Општини Житиште.
III Захвалнице Општине Житиште зa 2018. годину додељељују се :
1. Друштву за неговање традиција ручних радова ,,ЈОРГОВАН“ Торда за допринос у области
очувања и неговања традиције
2. Јелени Стојановић из Житишта за неговање традиције и унапређење квалитета живота и положаја
жена на селу и хуманитарну активност
3. Удружењу жена ,,Дворчанке“ из Банатског Двора за неговање традиције и унапређење квалитета
живота и положаја жена на селу
4. ,,Биоелектро-Нак“ доо Честерег за за допринос привредном развоју општине Житиште и
повећању запослености
5. ЗЗ ,,Маја “ Српски Итебеј за допринос привредном развоју општине Житиште и повећању
запослености
6. доо Carrots“ Нови Итебеј за допринос привредном развоју општине Житиште и повећању
запослености
7. ПГ ,,Ћук“ Банатско Карађорђево за допринос привредном развоју општине Житиште
8. ПГ,,Вилмош Чисар“ Хетин за допринос привредном развоју општине Житиште
9. ,,Premium Chichen“ doo Žitište за за допринос привредном развоју општине Житиште и повећању
запослености
10. КУД,,Илија Прерадовић“ Банатско Карађођево за доприносе у области културе, очувања народне
традиције , културног наслеђа, фолклора и народних обичаја
11. Сави Бакочу из Међе за дугогодишњи допринос у раду удружења пензионера , СУБНОР-а,
друштвено политичку активност и афирмацију локалне заједнице
12. Мила Шаренац за допринос у раду месне заједнице Равни Тополовац и афирмацију и унапређење
услова живота и рада у локалној заједници
13. Драгани Борић професору српског језика основне школе ,, Милош Црњански“ Српски Итебеј ИО
Међа изузетне постигнуте резултате из области образовања 14. Теодору Дежану из Торка ученику Економске школе за изузетне постигнуте резултате у
образовању – прво место на републичком такмичењу из математике
15. ДВД Банатско Карађорђево за предан рад у спашавању од пожара становништва и имовине
16. Варга Карољ из Новог Итебеја за дугогодишњи активан и предан рад у ДВД Нови Итебеј
17. Александри Рапаић из Житишта за изузетне резултате из области спорта -седам златних медаља у
кик боксу у 2018. години и прво место на Светској ранг листи
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Комисија за доделу награда и признања
Број:I- 17-1/2018
Дана : 6.12.2018.

Председник комисије за доделу награда и признања
Светозар Шкорић с.р.
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На основу члана 32. и 79. Закона о локалној самоуправи (Службени лист Републике Србије
број 129/2007, 93/2014 , 101/2016 и 47/2018) , члана 8. Закона о територијалној организацији
Републике Србије (Службени гласник Републике Србије број 129/07 18/2016 и 47/2018 ) и члана
42. Статута Општине Житиште Општине Житиште (Службени лист број 16/2008 , 20/2013 и
19/2018 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 21.12.2018. донела је
ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ИНЦИЈАТИВЕ ПРОМЕНЕ НАЗИВА КАТАСТАРСКЕ
ОПШТИНЕ
,, БЕГЕЈЦИ“ У НАЗИВ ,,ТОРАК“
Члан 1.
Овом Одлуком о покретању иницијативе промене назива катастарске општине ,,Бегејци“ у
назив Торак покреће се се иницијатива за промену назива катастарске општине ,,Бегејци” у
назив ,,Торак“.
Наведена промена се спроводи у поступку измене и допуне Закона о територијалној
организацији (Службени гласник Републике Србије број 129/07, 18/2016 и 47/2018) те се овом
иницијативом предлаже промена назива катастарске општиине у
Закона о територијалној
организацији Републике Србије (Службени гласник Републике Србије број 129/07 18/2016 и
47/2018
и то у делу члана 16. Општина број 52. Житиште „ насељено место Торак,
катастарска општина Бегејци“ тако што се уместо назива катастарске општине ,,Бегејци”
предлаже назив катастарска општина ,,Торак“, при чему назив насељеног места ,,Торак “остаје
и даље на снази.
Члан. 2.
На Одлуку о покретању иницијативе за промену назива катастарске општине ,,Бегејци “ у
назив ,,Торак“ прибавља се мишљење Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, а Одлука са
мишљењем Скупштине Аутономне Покрајине Војводине доставља се Министарству државне
управе и локалне самоуправе.
Одлуку о покретању иницијативе за промену назива назива катастарске општине
,,Бегејци“ у назив ,,Торак“ доставити Скупштини АП Војводине.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште.“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће Општине Житиште
Број: I-020-40 /2018
У Житишту дана 21.12.2018.
Председница Скупштине Општине Житиште
Драгана Петковић с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 I 12/2016 ) не сматра
се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила.
Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

