
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXVI         Житиште          3.8.2012.           Број 23.
Излази по потреби                                                           страна  1.
          

На основу члана 20. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007), члана 77. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/2010,
101/2010 И 101/2011), члана 42. тачка 2. Статута општине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број 16/2008 од 07.10.2008. године), а на предлог Општинског већа Општине 
Житиште,Скупштина Општине Житиште  на седници одржаној дана   3. 8. 2012. године доноси: 

ОДЛУКУ

О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ
ЗА  2011.  ГОДИНУ

Члан  1.

Усваја се Завршни рачун буџета општине за 2011. годину са следећим основним подацима:
 пренета средства по завршним рачуну 2010. год.            15.256.515,52 дин.

 остварени текући приходи и примања                             521.469.753,88 дин.

 распоређени и извршени текући расходи и издаци        470.273.646,41 дин.

 вишак прихода – суфицит                                                    66.452.622,99 дин.

Члан  2.

Вишак прихода – суфицит у износу од 66.452.622,99 динара, преноси се у 2012. годину, за 
намене утврђене Законом о буџетском систему.

Члан  3.

Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени 
текући расходи и издаци буџета у 2011. години по наменама и корисницима исказани су у табеларним 
прегледима у извршењу буџета за 2011. годину, који су саставни део ове одлуке.

Члан  4.

Новчана средства сталне буџетске резерве у 2011. години,коришћена су у 
износу од 750.000,00 динара,ради интервентног копања и чишћења канала,а на основу Одлуке о 
увођењу ванредног стања.
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Члан  5.

Укупан износ активе, односно пасиве буџета по завршном рачуну за 2011. годину, износи 
262.885.683,75 динара.

Члан  6.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Житиште за 2011. годину, доставити Министарству 
финансија Републике Србије.

Члан  7.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у ''Службеном листу општине Житиште ''.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СKУПШТИНА  ОПШТИНЕ
Број: I-417-1/2012
Дана: 3.8.2012.
     Ж И Т И Ш Т Е

                                                                                           Председник Скупштине  
                                                                                             Општине Житиште

                                                                                                                      Драган Миленковић с.р.
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ИЗВРШЕЊЕ  ПРИХОДА БУЏЕТА  ЗА  ПЕРИОД
01.01.2011. – 31.12.2011. год.

                           ИзносЕкономска  
класификација

      Опис  позиције
      план   извршење       %

Пренето стање жиро-рачуна 01.01.2011.г.   15.256.515,52
711 Порези на доходак, добити и 

         капиталне добитке
          Порез на зараде    77.000.000,00 82.672.043,46    107,37

Порез на приходе од сам. дел.      4.200.000,00   4.252.636,85    101,25
Порез на доходак од пољопри.      5.300.000,00   4.428.157,02      83,55
Порез на приходе од имовине      2.800.000,00   1.808.388,20      64,59
Порез на до. од игара на срећу         500.000,00     ------    -----
Порез на приходе од осигурања лица      1.000.000,00        12.010,11       1,20

Самодопринос    12.000.000,00 10.561.449,59     88,01

порез на друге приходе      8.404.000,00 10.195.597,46   121,32
УКУПНО  711 :  111.204.000,00 113.930.282,69   102,45

712 Порез на фонд зарада осталих зап.     -------             312,76 -----
УКУПНО:     -------             312,76 -----

713 Порез на имовину
Порез на имовину    33.015.000,00  17.938.810,16     54,34
Порез на наслеђе и поклон      2.200.000,00    2.055.860,49     93,45
Порез на пренос апсолут. права      8.800.000,00    5.879.933,98     66,82
УКУПНО 713 :    44.015.000,00 25.874.604,63     58,79

714 Порези на добра и услуге

Ком. такса за прир. муз. програма           50.000,00         -----      -----
Ком. такса за коришћ. рекл. паноа           10.000,00         12.022,45    120,22
Сред. за противпож. заштиту           25.000,00         -----      -----
Порези на моторна возила      6.500.000,00   8.198.904,00    126,14
Боравишна такса         100.000,00      175.750,00    175,75
Општинска накнада за загађивање      1.000.000,00   1.271.837,95    127,18
УКУПНО  714 :     7.685.000,00   9.658.514,40    125,68

716 Други порези
Комунална такса на фирму      1.500.000,00   1.248.560,06     83,24
УКУПНО  716 :      1.500.000,00   1.248.560,06     83,24

733 Трансфери од других нивоа власти
Тек. тр. од др. нивоа вл. у кор.општина  173.601.000,00 210.650.321,38  121,34
Кап. тр. од др. нивоа власти    76.315.033,00   61.179.760,26    80,17
УКУПНО  733:  249.916.033,00 271.830.081,64  108,77

741 Приходи од имовине
Камате на ср. буџета општине      2.500.000,00   2.927.206,49  117,09
Накн. за кор. прир. добара    30.270.000,00 30.270.916,17  100,00
Приходи од закупа земље    60.000.000,00 58.864.475,61    98,11
Ком.такс.за кор.прост.на јав.површ.   ------        71.868,72 -----
УКУПНО 741:    92.770.000,00 92.134.466,99   99,31

742 Приходи од прод. добара и услуга
Приходи од прод. доб. и усл. или закуп         480.000,00     480.000,00   100,00
Таксе у корист нивоа општина         120.000,00         9.768,77      8,14
Прих. од опш. органа управе      2.000.000,00  2.937.566,53 148,68
Остали приходи-од легализације објкт.      2.000.000,00        -------     -----
УКУПНО  742 :      4.600.000,00 3.427.335,30    74,51

743 Приходи од новчаних казни
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Прих. од новч.казни за прекршаје     2.589.967,00  2.378.146,80     91,82
УКУПНО  743:      2.589.967,00  2.378.146,80     91,82

745 Мешовити и недр. приходи
Остали прих. у корист општине         100.000,00       98.448,61    98,45
УКУПНО  745 :         100.000,00       98.448,61    98,45

771 Меморанд. ст. за рефунд. расхода         100.000,00       -----    -----

УКУПНО  771 :         100.000,00       -----    -----

812 Примања од продаје покр.ств.у кор         889.000,00   889.000,00    100,00

УКУПНО 812:         889.000,00   889.000,00    100,00

911 Прим.од зад.од посл.бан.у кор.опш. 
Прим.од зад.у земљи у корист општ.-
Позајмица од КРТ-а

   10.000.000,00       -----    -----

УКУПНО 911:    10.000.000,00      ------    -----
УКУПНИ   ПРИХОДИ :  540.625.515,52 521.469.753,88  96,46

П Р Е Г Л Е Д
ПЛАНИРАНИХ  И  ОСТВАРЕНИХ  РАСХОДА  ЗА  ПЕРИОД

01.01.2011.  -  31.12.2011. године

         ПОЗИЦИЈА  РАСХОДА – ПОСЕБАН  ДЕО

Пози-
ција

Конто          Назив позициије расхода   Планирани 
      износ

  Остварени 
      износ  

Извршење
       %

1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

      
01 411000 Плате и додаци запослених   6.314.000,00  4.866.989,36      77,08
02 412000 Соц. доприноси на терет пос.   1.130.200,00     825.268,00      73,02
03 414000 Соц. давања запосленима        -----       -----     -----
04 414312 Отпремнине      550.000,00       -----     -----
05 415000 Накнаде запосленима      715.000,00     212.900,09      29,77
06 416000 Јубиларне награде      120.000,00     103.852,26     86,54
07 421000 Стални трошкови        -----       -----      -----
08 422000 Трошкови путовања      687.500,00      304.869,10      44,34
09 423000 Услуге по уговору   9.000.000,00   8.369.276,77      92,99
10 423599 Накнада члановима већа   2.255.000,00   1.493.005,00      66,20
11 482000 Порези обав. таксе , казне      412.500,00          1.661,27        0,40
12 424000 Специјализоване услуге      220.000,00        33.500,00      15,22
13 425000 Текуће поправке и одржавање      825.000,00      434.351,09      52,64
14 426000 Материјал   2.540.000,00    1.502.534,75      59,15
15 434000 Употреба земљишта          8.200,00         -----     -----
16 511400 Пројектно планирање         -----
17 512000 Машине и опрема         -----
18 513000 Остала основна средства         -----

                                                            С В Е Г А:
  24.777.400,00 18.148.207,69     73,25
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Пози-
ција

Конто          Назив позициије расхода   Планирани 
      износ

  Остварени 
      износ  

Извршење
       %

2. ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ, РАДНА ТЕЛА
И ОДБОРНИЦИ 

      
19 411000 Плате и додаци запослених 4.932.400,00 4.840.099,41     98,12
20 412000 Соц. доприноси на терет пос. 882.900,00    825.971,00     93,55
21 414000 Соц. давања запосленима 128.700,00      -----    -----
22 414312 Отпремнине 550.000,00      -----    -----
23 415000 Накнаде запосленима 429.000,00    369.407,43     86,10
24 416000 Награде бонуси и остали рас. -----     -----    -----
25 421000 Стални трошкови -----     -----    -----
26 422000 Трошкови путовања 192.500,00      15.068,00      7,82
27 423000 Услуге по уговору 987.000,00    520.887,86    52,77
28 423599 Накнада одборницима 3.795.000,00 1.390.286,49    36,63
29 482000 Порези обав. таксе , казне 55.000,00        2.000,00      3,63
30 424000 Специјализоване услуге -----      -----    -----
31 425000 Текуће поправке и одржавање 365.000,00    180.882,99    49,55
32 426000 Материјал 1.424.000,00    948.363,51    66,59
33 434000 Употреба земљишта 5.000,00      -----     -----
34 511400 Пројектно планирање ----      -----     -----
35 512000 Машине и опрема 82.500,00      -----    -----
36 513000 Остала основна средства 33.000,00      -----    -----

                                                            С В Е Г А:
13.862.000,00  9.092.966,69    65,60

Пози
ција

Конто          Назив позиције расхода   Планирани 
      износ

  Остварени 
      износ  

Извршење
       %

3. ОПШТИНСКА  УПРАВА  

49472
37 411000 Плате и додаци запослених 32.198.000,00 28.188.158,04 87,54
38 412000 Соц. доприноси на терет пос. 5.764.000,00   5.044.890,00 87,52
39 414000 Соц. давања запосленима 1.400.000,00      232.687,00 16,62
40 414312 Отпремнине 3.000.000,00   2.129.303,48 70,97
41 415000 Накнаде запосленима 1.716.000,00   1.550.060,25 90,33
42 416000 Награде бонуси и остали рас. 710.000,00      703.957,98 99,14
43 421000 Стални трошкови 25.000.000,00 20.841.118,48 83,36
44 421919 Трошкови рушења беспр.изгр. објек. 121.000,00         ----- -----
45 422000 Трошкови путовања 2.650.000,00   1.718.240,04 64,83
46 423000 Услуге по уговору 25.800.000,00 27.993.150,88 108,50
47 423599 Стручно оспос.прој.тима за родну равноп. 400.000,00        80.764,00 20,19
48 482000 Порези обав. таксе , казне 332.000,00      285.911,51 86,11
49 424000 Специјализоване услуге 15.000.000,00 13.461.475,48 89,74
50 424350 Остале мед.усл.-превент.прегл.жена 110.000,00        ----- -----
51 425000 Текуће поправке и одржавање 3.770.000,00      660.401,88 17,51
52 426000 Материјал 12.000.000,00   8.677.565,47 72,31
53 434000 Употреба земљишта 19.800,00        ---- ----
54 441000 Отплата камата 1.100.000,00      872.749,76 79,34
55 511400 Пројектно планирање 13.790.000,00   9.663.988,08 70,08



Број 23.   3.8.2012. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна 6

56 512000 Машине и опрема 4.150.000,00   3.889.320,39 93,71
57 513000 Остала основна средства 132.000,00        ----- -----
58 472000 Накнаде за соц. заш. из буџета 2.935.000,00   2.529.244,00 86,18
59 499000 Средства резерве 5.499.900,00       ----- -----
60 451000 Субвенције јавним пред. 2.560.000,00   1.835.167,90 71,68
62 463000 Трансфери болница Зрењ. 660.000,00      218.075,51 33,04
63 463000 Трансфер Дом здравља, Житиште 2.640.000,00      673.363,79 25,50
64 511 Инвестициона улагања из кредита
65 511230 Инвестициона улагања-учешће општине 7.100.000,00   4.850.080,46 68,31
65а 511293 Инв.-спортски и рекреативни објекти 3.000.000,00
65б 511223 Надзор-фиск.сала, Р.Тополовац -----      141.600,00 -----
65в 511211 Инвестиције -----      105.916,80 -----
66 511219 Обнова и изгр. верских храмова 1.500.000,00      999.000,00 66,60
66а 512641 Трим кабинет, нам.сред. 3.184.000,00   3.183.874,30 99,99
67 611151 Кредит-повраћај“Минел-Шредер“ 5.500.000,00   4.733.847,57 86,07
68 611411 Кредит за набавку служб. аута-лизинг 600.000,00      572.789,19 95,46
68а 611411 Отплата  кредита 2.000.000,00        ----- -----
69 611411 Отплата главнице по кред.посл.банке 10.000.000,00   1.695.926,74 16,95
                                                            С В Е Г А: 196.341.700,00 147.532.628,98 75,14

  481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Савез слепих Зрењанин 10.000,00       10.000,00 100,00
Савез глувих Зрењанин 10.000,00       10.000,00 100,00
ОО СУБНОР Житиште 10.000,00       20.593,00 205,93
ОУ пензионера Житиште 30.000,00       30.000,00 100,00
Црвени крст Житиште 660.000,00     573.438,86 86,88
Центар за социјални рад 1.500.000,00  1.177.133,52 78,48
Међуопштинска орган. инвалида 10.000,00       10.000,00 100,00
ОУ инвалида Житиште 30.000,00        ----- -----
Општински ватрогасни фонд 20.000,00         ----- -----
Општински ватрогасни савез 300.000,00     300.000,00 100,00
Еко покрет Житиште 110.000,00     110.000,00 100,00
Друштво рома Житиште  90.000,00       15.000,00 16,66
УБР – 90-тих 10.000,00         5.000,00 50,00
Клуб књиге“ Б.Радичевић“, Житиште 30.000,00       30.000,00 100,00
Удружење власника мал. и сред. Пред. 275.000,00     270.000,00 98,18
Удружење за борбу против шећ. бол. 110.000,00     110.000,00 100,00
Историски архив Зрењанин 10.000,00       10.000,00 100,00
Социо- економски савет 20.000,00        ----- -----
Туристичка организација Житиште 5.000.000,00 4.953.218,65 84,66
Нац.Сав. Рум.нац.мањ.(за канц.уТорку)у 100.000,00     100.000,00 100,00
Удружење „ Подгрмеч“ 170.000,00     170.000,00 100,00
Румунско друш.за етн.Торак(етномузеј) 100.000,00     ---- ----
Фондација Торонтал- Торда 55.000,00       55.000,00 100,00
„Арач“, Торда 22.000,00       22.000,00 100,00
Омладински инфо-центар, Житиште 100.000,00     100.000,00 100,00
Удружење „Козарчана“, Житиште 55.000,00       25.000,00 45,45
Удружење „ Пасуљара“, Р.Тополовац 55.000,00       55.000,00 100,00
Еколошко удружење Еко-Торак 40.000,00       40.000,00 100,00
Удр. Екол.“ Бегеј“, С.и Н. Итебеј 40.000,00       40.000,00 100,00

Удружење спортских риболоваца 120.000,00     100.000,00 83,33
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„ Лињак“, Торак
Агенц. За развој опш.Житиште 1.720.000,00  1.720.000,00 100,00
„ Јazas“,удружење омладине Житиште 15.000,00       15.000,00 100,00
Моје парче Европе 15.000,00       15.000,00 100,00
Канцеларија за младе 100.000,00     100.000,00 100,00
                                      С В Е Г А: 5.942.000,00  5.278.165,38
Спортски савез Житиште 7.550.000,00 7.261.000,00 96,17

                                                             

ЈП '' РАЗВОЈ ''  , ЈП „ЕКОС“, ЖИТИШТЕ
451191 Текуће субвенције, Развој 1.600.000,00    500.000,00 31,25
511241 Водовод ----- 2.900.000,00 -----
512811 Опрема( за јавну безб.-семафор) 4.905.000,00 4.904.712,52 99,99
451191 Текуће субвенције, Екос 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00
424611 Услуге очувања животне средине 3.000.000,00 2.579.042,40 85,97
543111 Набавка шума 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00
513111 Остале некретнине и опрема 48.610.033,00 5.518.477,71 11,35
424611 Специјал.услуге-санација депоније   3.000.000,00 2.700.000,00 90,00

С В Е Г А : 66.615.033,00 24.602.232,63 36,93

Пози-
ција 

 Конто               Назив позиције расхода   Планирани 
     износ

   Остварени 
      износ

Извршење

1.11    МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 

72 451000 Дотације из буџета   1.290.000,00      846.700,00 65,64
73 451000 Дотације из буџета   1.243.000,00      333.000,00 26,79
74 463000 Трансфери – самодопринос 12.000.000,00 10.760.988,25   89,67
75 511231 Аутопутеви-путеви       ----- 14.000.000,00 -----

511241 Водовод       ----- 28.479.000,00 -----
511244  Накнада за одводњавање       ----- 11.000.000,00 -----
511293  Изградња ловачког дома у Торди   1.500.000,00   1.500.000,00 100,00
511326 Изградња пијаца, кап.оджавање       -----   1.300.000,00 -----
511400 Пројектно планирање   3.300.000,00   3.300.000,00 100,00
511411 Планирање и праћ.пројеката       -----   2.650.000,00 -----
513111  Остале некретнине и опрема       -----   7.932.047,74 -----

                                                         С В Е Г А: 19.333.000,00 82.101.735,99 424,67
1.2     ФОНД  СОЛИДАРНОСТИ

423000 Услуге по уговору 220.000,00        ----- -----
472000 Помоћ лицима по Споразуму о реадм. 110.000,00        ----- -----
472000 Накнада за соц.заштиту 110.000,00        ----- -----
472000 Накнада за лок.акц.план-помоћ изб.лиц 2.550.000,00   2.520.000,00 98,82

      ----- -----

  472 Накнада за превоз ученика основних школа
Ј.П. ''Развој'' Житиште  600.000,00      327.331,32 54,56
''Аутобанат'' Зрењанин 25.000.000,00 13.696.203,98 54,78
Превоз студената 1.100.000,00   1.357.778,72 123,43

                                             С В Е Г А: 26.700.000,00 15.381.314,02 57,61
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                                                        С В Е Г А: 2.990.000,00   2.520.000,00 84,28
1.3     ФОНД  ЗА  СТИПЕНДИРАЊЕ  СТУДЕНАТА

494727 Накнаде- стипендије
76 472000 -----        ----- -----
                                                        С В Е Г А : -----        ----- -----

1.4       ФОНД  ЗА  СОЦИЈАЛНУ  ЗАШТИТУ

494720 Накнада за соц.заштиту 2.650.000,00 2.441.410,40 92,12
77 472000 Накнада за социјалну заштиту 1.000.000,00    818.500,00 81,85
                                                        С В Е Г А: 3.650.000,00 3.259.910,40 89,31
1.5       ОСНОВНО  ОБРАЗОВАЊЕ

78 О.Ш.“Свети Сава“, Житиште 22.030.000,00 21.184.851,79 96,16
79 О.Ш.“Милош Црњански“, С. Итебеј 13.095.000,00 12.026.528,77 91,84
80 О.Ш.“Никола Тесла“, Бан.Карађорђево 13.605.000,00 13.713.602,37 100,80

С В Е Г А: 48.730.000,00 46.924.982,93 96,30

80a         СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 550.000,00     182.024,22 33,10

                ПОЛИТИЧКЕ  ПАРТИЈЕ
81 481942 162.800,00     162.800,00 100,00

                       С в е г а : 162.800,00     162.800,00 100,00
81a 423591 Општинска изборна комисија 110.000,00

                       С в е г а : 110.000,00        ----- -----

Пози-
ција

Конто Назив позиције расхода Планирани 
износ

Остварени 
износ

Извршење

1.6      ПРЕДШКОЛСКО   ОБРАЗОВАЊЕ

82 411000 Плате и додаци запосленима 16.219.500,00 13.321.391,39 82,13
412000 Соц.доп.на терет послодавца 3.003.000,00   2.384.620,68 79,40

83 414000 Социјална давања 225.500,00        20.000,00 8,86
84 415000 Накнаде запосленима 990.000,00   1.008.369,97 101,85

416000 Награде, бонуси и остали расходи 120.000,00      118.411,64 98,67
85 421000 Стални трошкови 1.020.000,00      816.876,89 80,08

422000 Трошкови путовања 255.000,00      152.705,96 59,88
86 423000 Услуге по уговору 1.000.000,00      998.672,00 99,86
87 424000 Специјализоване услуге 980.000,00      956.135,44 97,56
88 425000 Текуће поправке и одржавање 453.000,00      394.512,15 87,08
89 426000 Материјал 220.000,00      329.895,47 149,95
90 482000 Порези, таксе 198.000,00       ----- -----
91 512000 Машине и опрема 165.000,00        55.814,00 33,82
                                                     С В Е Г А:                      24.849.000,00 20.557.405,59 82,72
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1.7       КУЛТУРА – КПЗ

92 411000 Плате и додатци запосленима 5.748.600,00 5.675.314,40 98,72
93 412000 Соц.доприноси на терет послодавца 1.031.800,00 1.015.884,00 98,45

414000 Социјална  давања запосленима 215.000,00    196.362,00 91,33
414312 Отпремнине 150.000,00       ----- -----

94 415000 Накнаде запосленима 672.100,00    588.685,87 87,58
94a 416000 Јубиларне награде 120.000,00    117.156,00 97,63
95 421000 Стални трошкови 322.000,00    377.004,82 117,08
96 422000 Трошкови путовања 578.200,00    557.919,76 96,49
97 423000 Услуге по уговору 1.400.000,00 1.272.999,03 90,92
97а 424000 Специјализоване услуге 150.000,00
98 426000 Материјал 400.000,00    385.139,82 96,28
99 481000 Дотације кудовима 2.250.000,00 2.422.139,17 107,65

472000 Културна ман. Чикен фест 110.000,00    110.000,00 100,00
100       512000 Машине и опрема 187.000,00    203.005,00 108,56
                                                    С В Е Г А: 13.334.700,00 12.921.609,87 96,90
1.8 КУЛТУРА – БИБЛИОТЕКА

101 411000 Плате и додатци запосленима 5.368.000,00 4.865.381,93 90,63
102 412000 Соц. доп. на терет послодавца 958.100,00    870.909,00 90,90

414312 Отпремнине 1.500.000,00 1.038.391,63 69,22
103 415000 Накнаде запосленима 330.000,00    334.308,48 101,30

416000 Награде, бонуси и остали расходи 100.000,00      86.879,28 86,88
104 421000 Стални трошкови 578.600,00    203.290,70 35,13
105 422000 Трошкови путовања 154.500,00    118.765,11 76,87
106 423000 Услуге по уговору 550.000,00    443.958,16 80,72
107 426000 Материјал 88.000,00      80.435,35 91,40
108 482000 Порези, обавезе, таксе 10.200,00        4.220,00 41,37
109 515000 Набавка књига 561.000,00    431.835,76 76,98
                                                    С В Е Г А: 10.198.400,00 8.478.375,40 83,13

Позиција  Конто
              Назив 
позиције расхода

  Планирани 
износ

Остварени 
износ

Извршење

1.24.   КОМИСИЈА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ

110 421919
Стални трошкови-
закуп

60.000.000,00 58.829.787,21 98,05

111 423 Услуге по уговору 220.000,00         ----- -----

112 424
Услуге комасације-
геодетске

330.000,00         ----- -----

60.550.000,00 58.829.787,21 98,05

                                                         С В Е Г А: 58.829.787,21 98,05
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1.25.     ФОНД  ЗА РАЗВОЈ ПРИВ.ПРЕДУЗЕТН.

113 451141 Текуће субвенције 1.550.000,00       ----      ----

                                                        С В Е Г А:       ----     -----

1.25.     ФОНД  ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

114 451141 Текуће субвенције 1.100.000,00      -----      ----

                                                         С В Е Г А: 1.100.000,00      -----      ----

1.25.     АГРАРНИ БУЏЕТ Планирани износ Остварени износ Извршење

115 451141
Текуће 
субвенције

550.000,00

                                  
СВЕГА:

             УЛИЧНА РАСВЕТА
          421211    Услуге за          

електричну енергију
6.179.482,52     2.085.280,76 33,74

                          
СВЕГА :

6.179.482,52     2.085.280,76 33,74

                                  УКУПНО: 540.625.515,52 319.7470.273.646,41
           
86,99
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ПЕРИОД                                       
   01.01.2011. – 31.12.2011. године

1.  МЗ Банатско Карађорђево – 09249
                                                                                       План за 2011.г     Извршење   % извршења

                                                                                  
           451000 Дотације месним заједницама   ...       110.000,00        110.000,00 100,00
           451000 Дотација за уличну расвету 50%..       110.000,00           30.000,00                            27,27
           463000 Месни самодопринос.....................    1.100.000,00         803.734,31   73,06
           511241 Водовод ..........................................           -----             7.000.000,00    ----
           511244 Накнада за одводњавање .............            -----         2.000.000,00                     ----
           511231 Аутопутеви-путеви..........................          ----          2.500.000,00                          -----
           Свега............................................................    1.320.000,00   12.443.734,31 942,71

     2. МЗ Банатско Вишњићево  - 09250  
          451000 Дотације месним заједницама   .. ..       55.000,00          55.000,00           100,00
          424221 Услуге културе..................................       80.000,00         80.000,00           100,00
          451000 Дотација за уличну расвету 50% ...       33.000,00            5.000,00            15,15
          463000 Месни самодопринос.......................     203.500,00        110.506,86            54,30
          511241 Водовод ..........................................        ------              3.000.000,00             -----
          
          Свега..............................................................   371.500,00      3.250.506,86          874,97

      3. МЗ Банатски Двор  - 09251
          451000 Дотацине месним заједницама .....     110.000,00        91.700,00             83,36
          451000 Дотација за уличну расвету 50%...      110.000,00       110.000,00          100,00
          463000 Месни Самодопринос.......................    297.000,00       282.510,68            95,12
          511400 Пројектно планирање ......................  2.000.000,00     2.000.000,00          100,00
          511241 Водовод ............................................          -----            2.800.000,00           -----
          511326 Изградња пијаца, кап.одрж.пиј.........       ---                   400.000,00           -----
          Свега............................................................... 2.517.000,00      5.684.210,68         225,83                          

       4. МЗ Житиште  - 09252
           451000  Дотације месним заједницама   ....    110.000,00        110.000,00 100,00
           451000 Дотација за уличну расвету 50% ...    110.000,00          62.000,00                              52,36
           463000 Месни самодопринос....................... 1.760.000,00     1.819.011,16                            103,35
           511231  Аутопутеви-путеви...........................    -----               2.500.000,00 -----
           Свега.............................................................. 1.980.000,00     4.491.011,16                           226,81
  

       5. МЗ Међа  - 09253
           451000 Дотације месним заједницама    .....   110.000,00        110.000,00           100,00
           451000 Дотација за уличну расвету 50%.....   110.000,00          69.000,00             62,72
           463000 Месни самодопринос........................   374.000,00        556.067,98           148,68
           Свега...............................................................   594.000,00        735.067,98           123,74
       6.  МЗ Нови Итебеј  -  09254 
            451000  Дотације месним заједницама    ...   110.000,00        10.000,00             9,09
            451000 Дотација за уличну расвету 50%....   110.000,00        ----                          ----
            463000  Месни самодопринос.....................    990.000,00     1.676.353,17          169,32                         
             Свега..............................................................1.210.000,00    1.686.353,17          139,36
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        7.  МЗ Равни Тополовац  -  09255
       451000  Дотације месним заједницама    ..    110.000,00        20.000,00            18,18
       451000 Дотација за уличну расвету 50%...    110.000,00         ------                       -----
       463000  Месни самодопринос....................    275.000,00        308.146,48         112,05
       Свега.............................................................    495.000,00       328.146,48           66,29

    8. МЗ Српски Итебеј  -  09256     
        451000 Дотације месним заједницама  ....     110.000,00           15.000,00         13,63   
        451000 Дотација за уличну расвету 50%...    110.000,00             ----                ----
        463000 Месни самодопринос..................... 1.040.000,00      1.335.631,14       128,42
        511241 Водовод .........................................       ----                   8.279.000,00        -----
        511244 Накнада за одводњавање ...........        -----  2.000.000,00        -----
        511231 Аутопутеви-путеви                ........      -----              2.500.000,00        -----
        Свега............................................................   1.260.000,00   14.129.631,14      1.121,40

9. Месна Заједница Торак - 09257 
         
        451000 Дотације месним заједницама   ..      110.000,00          45.000,00       40,90
        451000 Дотација за уличну расвету 50%..    110.000,00              ----                 ----
        463000 Месни самодопринос....................    2.974.500,00      1.373.878,51      46,18
        513111 Остале некретнине и опрема ......            -----              3.996.887,74        -----
       511411 Планирање и праћење прој.........             -----  2.650.000,00       -----
        511241 Водовод ........................................           -----  5.400.000,00       -----
        511244 Накнада за одводњавање ..........              ----- 2.500.000,00        -----
        511326 Кап.одрж.пијаца............................           -----    500.000,00        -----
        511231 Аутопутеви-путеви......                            ----- 2.500.000,00        -----
        Свега...........................................................   3.194.500,00     18.965.766,25      593,70

    10. Месна заједница Торда  -  09258
          451000  Дотације месним заједницама    ...   110.000,00          65.000,00        59,09
          511293 Изградња ловачког дома у Торди...1.500.000,00      1.500.000,00     100,00
          451000 Дотација за уличну расвету 50%...    110.000,00       ----                      ----
          463000  Месни самодопринос..................... 1.930.000,00      1.150.967,77        59,63
           511400 Пројектно планирање ....................1.300.000,00      1.300.000,00       100,00
          513111 Остале некретнине и опрема.........       -----               3.935.160,00          -----
          511241 Водовод............................................       ----  2.000.000,00        -----
          511231 Аутопутеви-путеви...........                     -----          2.000.000,00         ----
          511244 Накнада за одводњавање..................     -----          2.500.000,00        -----
          511326 Кап.одрж.пијаца..................................    -----              400.000,00  -----
       Свега................................................................ 4.950.000,00    14.851.127,77       300,02

    11  МЗ Хетин  - 09259
          451000 Дотације месним заједницама    .......   55.000,00         25.000,00         45,45
          451000 Дотација за уличну расвету 50%....... 110.000,00         50.000,00         45,45
          463000 Месни самодопринос.........................  440.000,00       701.418,10       159,41
          511231 Аутопутеви-путеви.................................     -----         2.000.000,00         -----
          511244 Накнада за одводњавање.................            ----- 2.000.000,00          -----
          Свега................................................................  605.000,00    4.776.418,10        789,49
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    12. МЗ Честерег – 09260 
          451000 Дотације месним заједницама   ........  110.000,00       110.000,00       100,00                    
          451000 Дотација за уличну расвету 50%......   110.000,00           7.000,00            6,36
          463000 Месни самодопринос..........................  616.000,00      642.762,09        104,34
          Свега...............................................................    836.000,00       759.762,09        90,88

          УКУПНО СВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ : 

          451000  Дотације месним заједницама    ...  1.290.000,00       846.700,00         65,64
            
          451000 Дотација за уличну расвету 50% .... 1.243.000,00       333.000,00         26,79
                                                                  
          463000   Месни самодопринос .................... 12.000.000,00   10.760.988,25      89,67
         
          511231  Аутопутеви-путеви..............................         -----         14.000.000,00        -----

          511293 Изградња ловачког дома у Торди..    1.500.000,00      1.500.000,00     100,00
          
          511241 Водовод............................................          ----              28.479.000,00        -----
          
          511244 Накнада за одводњавање ..............          ----             11.000.000,00         -----

          511326 Изградња пијаца, кап.одрж.пиј.......          -----              1.300.000,00      -----

          511400 Пројектно планирање......................    3.300.000,00    3.300.000,00       100,00

          511411 Планирање и праћење прој.............         ----              2.650.000,00 -----

          513111 Остале некретнине и опрема.........       -----               7.932.047,74            -----

          
          
          С В Е Г А:...................................................... 19.333.000,00   82.101.735,99        424,67



Број 23.   3.8.2012. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна 14

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5.  Закона о ванредним ситуацијама
(“Службени гласник РС” бр.111/09 и 92/2009 ) и члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације (“Службени гласник РС“ бр.98/2010) Скупштина Oпштине Житиште на седници  
одржаној дана 3. 8. 2012. године  доноси:

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМАДАНТА И  ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

I
                                            
За чланове Oпштинског штаба за ванредне ситуације именују се:

1. Душан Милићев,         за команданта штаба;
2. Јене Лазар,                   за заменика команданта штаба;                                    
3. Милорад Недељковић,за начелника штаба;
4. Драган Миленковић,   за члана штаба;
5. Калина Рајовић,       за члана штаба;
6. Далибор Голубовић,   за члана штаба;
7 .Никола Штула,    за члана штаба;
8. Радојица Иванчевић, за члана штаба;
9. Миленко Чолић,    за члана штаба;
10. Ранко Узелац  за члана штаба;
11. Миленко Станић,  за члана штаба;
12. Снежана Лакић, за члана штаба;
13. Светлана Марковић, за члана штаба;
14. Мр Светлана Бабић, за члана штаба;
15. Габор Др Лоди, за члана штаба;
16. Јован Мандић, за члана штаба;
17. Игор Салак, за члана штаба;
18. Александар Туцић, за члана штаба;
19. Драган Милаковић, за члана штаба;
20. Драган Пушара, за члана штаба;
21. Славица Михић, за члана штаба;
22. Горан Бабић, за члана штаба;
23.Дејан Момчиловић, за члана штаба;
24.Милан Красић, за члана штаба.

II
Општински штаб, по потреби, образује стручно-оперативне тимове за специфичне задатке 

заштите и спасавања посебним актом.

III
Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:

-предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације ,
-руководи и координира рад субјеката система заштите и спашавања и снага заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака ,
-руководи и координира спровеђењем мера и задатака цивилне заштите,
-разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и Предлог плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама,
-прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање,
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-наређује употребу снага заштите и спасавања,средстава помоћи и других средстава која се користе у 
ванредним ситуацијама,
-стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 
предузетим мерама,
-разматра организацију,опремање и обучавање јединица цивилне заштите ,овлашћених и 
оспособљених правних лица ,
-сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама ,
-процењује угроженост од насатанка ванредне ситуације,
-доноси наредбе,закључке и препоруке,
-сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе ,
-именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима ,
-разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице 
локалне самоуправе,
-ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе,
-обавља и друге послове у складу са законом

IV
Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању команданта и 

чланова општинског штаба за ванредне ситуације Општине Житиште бр. I-820-2/2011  од 
28.02.2011.године.

V
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Житиште“.                                                

Република Србија
Аутономна Покрајина  Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-820-1/2012                                                                 
Датум:  3. 8. 2012.
          Ж и т и ш т е                                                                              
                                                                                                                   Председник Скупштине
                                                                                                                      Општине Житиште                
                                                                                                                         Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 47. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Утврђује се престанак мандата  одборника  у СО Житиште  Зубац Нове из Равног Тополовца   са 
изборне листе  број 6. Демократска странка Србије – Војислав  Коштуница услед подношења 
оставке.

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          

О б р а з л о ж е њ е

            Дана 4. 7. 2012. године  одборник Ново Зубац је доставио  председнику СО Житиште оставку  
на мандат одборника у СО Житиште оверену дана 4. 7. 2012. Како је оставка достављена између 2 
седнице , а у  предвиђеном року од 3 дана од овере ,  то је  председник скупштине  општине у смислу 
члана 47. у обавези да на првој наредној седници предложи  престанак мандата одборника који је 
поднео оставку са предлогом решавања на првој тачки дневног реда. Административно мандатна 
комисија је извршила увид у поднету документацију и оценила да су испуњени услови за доношење 
решења о утврђивању престанка мандата одборника, а на основу поднете оставке. Како до доношења 
решешења оставка није повучена то су се стекли услови за престанак мандата. 
                 Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата 
од дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-22/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                      Председник Скупштине 
                                                                                                         Општине Житиште

                                                                                               Драган  Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Хевеши Шандору из Новог Итебеја са изборне 
листе број 1. Демократска странка-Борис Тадић.

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          

О б р а з л о ж е њ е

Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Игор Салак је поднео оставку 
те јој  је решењем број I – 020-21 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној 
листи  број 1. наредни одборник коме није био додељен мандат Хевеши Шандор из Новог Итебеја то 
му је од стране изборне комисије издато уверење о избору одборника у СО Житиште. Од одборника 
је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника. Административно 
мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне 
комисије,  и писмену сагласност одборника,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање 
мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата 
одборника  .

Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата од 
дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-25/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                             Председник Скупштине
    Општине Житиште

                                                                                                             Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Киш Чаби из Хетина са изборне листе број 3. 
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ.

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          

О б р а з л о ж е њ е

Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Слађана Китареску је поднела 
оставку те јој  је решењем број I – 020-20 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на 
изборној листи  број 3. наредни одборник коме није био додељен мандат Милан Новак из Житишта 
дао оверену писмену изајаву да не прихвата мандат, а што је учинила   и наредни кандидат на листи 
Свјатлана Марковић  из Торка то је  од стране изборне комисије издато уверење о избору за 
одборника у СО Житиште за наредног кандидата коме није додељен мандат односно КИШ ЧАБИ .  
Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . 
Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   
извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови 
за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање 
мандата одборника  .

Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата од 
дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-26/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                             Председник Скупштине
    Општине Житиште

                                                                                                             Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Чордаш Jожефу из Новог Итебеја са изборне 
листе број 4 . САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР. VAJDASAGI MAGYAR 
SZOVESTEG – PASZTOR ISTVAN.

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          

О б р а з л о ж е њ е

Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Лазар Јене је поднео оставку 
те му је решењем број I – 020-21 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној 
листи  број 4. наредни одборник коме није био додељен мандат Јожеф Чордаш из Новог Итебеја   то 
је  од стране изборне комисије издато уверење о избору за одборника у СО Житиште за наредног 
кандидата коме није додељен мандат односно Јожефу Чордашу.  Од одборника је прибављена 
оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је 
извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену 
сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и 
доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .

Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од 
дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-27/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                           Председник Скупштине
                                                                                                             Општине Житиште
                                                                                                          Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште Мићи Прибишићу из Равног Тополовца  са 
изборне листе 5. Ивица Дачић  Социјалистичка партија  Србије (СПС) Партија уједињених 
пензионера (ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС)

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште           

                                                          О б р а з л о ж е њ е

Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Светлана Бабић  је поднела 
оставку те јој је  решењем број I – 020-18 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на 
изборној листи  број 5. наредни одборник коме није био додељен мандат  Прибишић Мићо  из Равног 
Тополовца  то му је од стране изборне комисије издато уверење о избору за одборника у СО 
Житиште.  Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . 
Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   
извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови 
за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање 
мандата одборника .

Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата од 
дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-28/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                          Председник Скупштине
                                                              Општине Житиште
                                                                                                         Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Душану Кузману из Житишта   са изборне 
листе  број 5. Ивица Дачић  Социјалистичка партија  Србије (СПС) Партија уједињених пензионера 
(ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС).

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште           

О б р а з л о ж е њ е

Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Душан Милићев  је поднео 
оставку те му је  решењем број I – 020-16 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на 
изборној листи  број 5. наредни одборник коме није био додељен мандат,  Мандић Јован  приложио 
оверену писмену  изјаву да не прихвата мандат , то је  је од стране изборне комисије издато уверење 
о избору за одборника у СО Житиште за наредног кандидата на листи коме није био додељен мандат, 
а   припадник   је исте политичке странке -  Душану Кузману .  Од одборника је прибављена оверена  
писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је 
извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену 
сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и 
доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .

Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од 
дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-29/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                                   Председник Скупштине
                                                                                                                       Општине Житиште
                                                                                                                    Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште Бошку Новаковићу из Банатског Вишњићева са 
изборне листе број  5. Ивица Дачић  Социјалистичка партија  Србије (СПС) Партија уједињених 
пензионера (ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС).

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште.
           

О б р а з л о ж е њ е

Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Костић Дијана   је поднела 
оставку те јој је  решењем број I – 020-17 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на 
изборној листи  број 5. наредни одборник , припадник исте политичке партије , коме није био 
додељен мандат  Новаковић Бошко  из Банатског Вишњићева то му је од стране изборне комисије 
издато уверење о избору за одборника у СО Житиште.  Од одборника је прибављена оверена  
писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је 
извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену 
сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и 
доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .

Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од 
дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-30/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                   Председник Скупштине
                                                                                                      Општине Житиште

                                                                                           Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је 
следеће

Р Е Ш Е Њ Е

Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште Душку Ћургузу из Житишта са изборне листе 
број  6. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница.

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 

Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          

О б р а з л о ж е њ е

Дана 4. 7. 2012. године  одборник Зубац Ново из Равног Тополовца  је поднео писмену оставку 
на мандат одборника  оверену од стране надлежног органа . Како је оставка поднета између две 
седнице СО Житиште , Скупштина Општине Житиште је у обавези да исту стави на дневни ред на 
првој наредној седници и констатује престанак мандата. Како је на изборној листи  број 6. наредни 
одборник , коме није био додељен мандат  Чикош Рапајић Кристина из Банатског Двора поднела 
оверену  писменену изјаву да не прихвата мандат,  то је од стране изборне комисије  издато уверење 
о избору за одборника у СО Житиште првом наредном кандидату за одборника Ћургуз Душку из 
Житишта.  Од одборника је прибављена оверена писмена сагласност да прихвата мандат одборника. 
Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   
извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови 
за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање 
мандата одборника  .

 Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од 
дана доношења овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-020-31/2012
ДАНА: 3.8. 2012. 

                                                                                                                  Председник Скупштине
                                                                                                                    Општине Житиште
                                                                                                                 Драган Миленковић 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.                                      



Број 23.   3.8.2012. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна 
24



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

		Година XXVI         Житиште          3.8.2012.           Број 23.





Излази по потреби                                                           страна  1.

На основу члана 20. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 77. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/2010, 101/2010 И 101/2011), члана 42. тачка 2. Статута општине Житиште (''Службени лист општине  Житиште'' број 16/2008 од 07.10.2008. године), а на предлог Општинског већа Општине Житиште,Скупштина Општине Житиште  на седници одржаној дана   3. 8. 2012. године доноси: 


ОДЛУКУ


О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ


ЗА  2011.  ГОДИНУ


Члан  1.


Усваја се Завршни рачун буџета општине за 2011. годину са следећим основним подацима:


· пренета средства по завршним рачуну 2010. год.            15.256.515,52 дин.


· остварени текући приходи и примања                             521.469.753,88 дин.


· распоређени и извршени текући расходи и издаци        470.273.646,41 дин.


· вишак прихода – суфицит                                                    66.452.622,99 дин.


Члан  2.


Вишак прихода – суфицит у износу од 66.452.622,99 динара, преноси се у 2012. годину, за намене утврђене Законом о буџетском систему.


Члан  3.


Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени текући расходи и издаци буџета у 2011. години по наменама и корисницима исказани су у табеларним прегледима у извршењу буџета за 2011. годину, који су саставни део ове одлуке.


Члан  4.


Новчана средства сталне буџетске резерве у 2011. години,коришћена су у 


износу од 750.000,00 динара,ради интервентног копања и чишћења канала,а на основу Одлуке о увођењу ванредног стања.


Члан  5.


Укупан износ активе, односно пасиве буџета по завршном рачуну за 2011. годину, износи 262.885.683,75 динара.


Члан  6.


Одлуку о завршном рачуну буџета општине Житиште за 2011. годину, доставити Министарству финансија Републике Србије.


Члан  7.


Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у ''Службеном листу општине Житиште ''.


Република Србија 


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СKУПШТИНА  ОПШТИНЕ

Број: I-417-1/2012

Дана: 3.8.2012.

     Ж И Т И Ш Т Е


                                                                                            Председник Скупштине  

                                                                                             Општине Житиште


                                                                                                                      Драган Миленковић с.р.

ИЗВРШЕЊЕ  ПРИХОДА БУЏЕТА  ЗА  ПЕРИОД


01.01.2011. – 31.12.2011. год.


		Економска  класификација

		      Опис  позиције




		                           Износ



		

		

		      план

		  извршење

		      %



		

		Пренето стање жиро-рачуна 01.01.2011.г.

		  15.256.515,52

		

		



		711

		Порези на доходак, добити и 


         капиталне добитке

		

		

		



		           

		Порез на зараде

		   77.000.000,00

		82.672.043,46

		   107,37



		

		Порез на приходе од сам. дел.

		     4.200.000,00

		  4.252.636,85

		   101,25



		

		Порез на доходак од пољопри.

		     5.300.000,00

		  4.428.157,02

		     83,55



		

		Порез на приходе од имовине

		     2.800.000,00

		  1.808.388,20

		     64,59



		

		Порез на до. од игара на срећу

		        500.000,00

		    ------

		   -----



		

		Порез на приходе од осигурања лица

		     1.000.000,00

		       12.010,11

		      1,20



		

		Самодопринос

		   12.000.000,00

		10.561.449,59

		    88,01



		

		порез на друге приходе

		     8.404.000,00

		10.195.597,46

		  121,32



		

		УКУПНО  711 :

		 111.204.000,00

		113.930.282,69

		  102,45



		712

		Порез на фонд зарада осталих зап.

		    -------

		            312,76

		-----



		

		УКУПНО:

		    -------

		            312,76

		-----



		713

		Порез на имовину

		

		

		



		

		Порез на имовину

		   33.015.000,00

		 17.938.810,16

		    54,34



		

		Порез на наслеђе и поклон

		     2.200.000,00

		   2.055.860,49

		    93,45



		

		Порез на пренос апсолут. права

		     8.800.000,00

		   5.879.933,98

		    66,82



		

		УКУПНО 713 :

		   44.015.000,00

		25.874.604,63

		    58,79



		714

		Порези на добра и услуге

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Ком. такса за прир. муз. програма

		          50.000,00

		        -----

		     -----



		

		Ком. такса за коришћ. рекл. паноа

		          10.000,00

		        12.022,45

		   120,22



		

		Сред. за противпож. заштиту

		          25.000,00

		        -----

		     -----



		

		Порези на моторна возила

		     6.500.000,00

		  8.198.904,00

		   126,14



		

		Боравишна такса

		        100.000,00

		     175.750,00

		   175,75



		

		Општинска накнада за загађивање

		     1.000.000,00

		  1.271.837,95

		   127,18



		

		УКУПНО  714 :

		     7.685.000,00

		  9.658.514,40

		   125,68



		716

		Други порези

		

		

		



		

		Комунална такса на фирму

		     1.500.000,00

		  1.248.560,06

		    83,24



		

		УКУПНО  716 :

		     1.500.000,00

		  1.248.560,06

		    83,24



		733

		Трансфери од других нивоа власти

		

		

		



		

		Тек. тр. од др. нивоа вл. у кор.општина

		 173.601.000,00

		210.650.321,38

		 121,34



		

		Кап. тр. од др. нивоа власти

		   76.315.033,00

		  61.179.760,26

		   80,17



		

		УКУПНО  733:

		 249.916.033,00

		271.830.081,64

		 108,77



		741

		Приходи од имовине

		

		

		



		

		Камате на ср. буџета општине

		     2.500.000,00

		  2.927.206,49

		 117,09



		

		Накн. за кор. прир. добара

		   30.270.000,00

		30.270.916,17

		 100,00



		

		Приходи од закупа земље

		   60.000.000,00

		58.864.475,61

		   98,11



		

		Ком.такс.за кор.прост.на јав.површ.

		  ------

		       71.868,72

		-----



		

		УКУПНО 741:

		   92.770.000,00

		92.134.466,99

		   99,31



		742

		Приходи од прод. добара и услуга

		

		

		



		

		Приходи од прод. доб. и усл. или закуп

		        480.000,00

		    480.000,00

		  100,00



		

		Таксе у корист нивоа општина

		        120.000,00

		        9.768,77

		     8,14



		

		Прих. од опш. органа управе

		     2.000.000,00

		 2.937.566,53

		 148,68



		

		Остали приходи-од легализације објкт.

		     2.000.000,00

		       -------

		    -----



		

		УКУПНО  742 :

		     4.600.000,00

		3.427.335,30

		   74,51



		743

		Приходи од новчаних казни

		

		

		



		

		Прих. од новч.казни за прекршаје 

		     2.589.967,00

		 2.378.146,80

		    91,82



		

		УКУПНО  743:

		     2.589.967,00

		 2.378.146,80

		    91,82



		745

		Мешовити и недр. приходи

		

		

		



		

		Остали прих. у корист општине

		        100.000,00

		      98.448,61

		   98,45



		

		УКУПНО  745 :

		        100.000,00

		      98.448,61

		   98,45



		771

		Меморанд. ст. за рефунд. расхода

		        100.000,00

		      -----

		   -----



		

		

		

		

		



		

		УКУПНО  771 :

		        100.000,00

		      -----

		   -----



		812

		Примања од продаје покр.ств.у кор

		        889.000,00

		  889.000,00

		   100,00



		

		УКУПНО 812:

		        889.000,00

		  889.000,00

		   100,00



		911

		Прим.од зад.од посл.бан.у кор.опш. 

		

		

		



		

		Прим.од зад.у земљи у корист општ.-Позајмица од КРТ-а

		   10.000.000,00

		      -----

		   -----



		

		УКУПНО 911:

		   10.000.000,00

		     ------

		   -----



		

		УКУПНИ   ПРИХОДИ :

		 540.625.515,52

		521.469.753,88

		 96,46






П Р Е Г Л Е Д


ПЛАНИРАНИХ  И  ОСТВАРЕНИХ  РАСХОДА  ЗА  ПЕРИОД


01.01.2011.  -  31.12.2011. године


         ПОЗИЦИЈА  РАСХОДА – ПОСЕБАН  ДЕО

		Пози-


ција

		Конто




		         Назив позициије расхода

		  Планирани 


      износ

		  Остварени 


      износ  

		Извршење


       %



		1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  






		

		

		

		      

		

		



		01

		411000

		Плате и додаци запослених

		  6.314.000,00

		 4.866.989,36

		     77,08



		02

		412000

		Соц. доприноси на терет пос.

		  1.130.200,00

		    825.268,00

		     73,02



		03

		414000

		Соц. давања запосленима

		       -----

		      -----

		    -----



		04

		414312

		Отпремнине

		     550.000,00

		      -----

		    -----



		05

		415000

		Накнаде запосленима

		     715.000,00

		    212.900,09

		     29,77



		06

		416000

		Јубиларне награде

		     120.000,00

		    103.852,26

		     86,54



		07

		421000

		Стални трошкови

		       -----

		      -----

		     -----



		08

		422000

		Трошкови путовања

		     687.500,00

		     304.869,10

		     44,34



		09

		423000

		Услуге по уговору

		  9.000.000,00

		  8.369.276,77

		     92,99



		10

		423599

		Накнада члановима већа

		  2.255.000,00

		  1.493.005,00

		     66,20



		11

		482000

		Порези обав. таксе , казне

		     412.500,00

		         1.661,27

		       0,40



		12

		424000

		Специјализоване услуге

		     220.000,00

		       33.500,00

		     15,22



		13

		425000

		Текуће поправке и одржавање

		     825.000,00

		     434.351,09

		     52,64



		14

		426000

		Материјал

		  2.540.000,00

		   1.502.534,75

		     59,15



		15

		434000

		Употреба земљишта

		         8.200,00

		        -----

		    -----



		16

		511400

		Пројектно планирање

		        -----

		

		



		17

		512000

		Машине и опрема

		        -----

		

		



		18

		513000

		Остала основна средства

		        -----

		

		



		                                                            С В Е Г А:

		  24.777.400,00

		18.148.207,69

		    73,25



		





		Пози-


ција

		Конто




		         Назив позициије расхода

		  Планирани 


      износ

		  Остварени 


      износ  

		Извршење


       %



		2. ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ, РАДНА ТЕЛА


И ОДБОРНИЦИ 






		

		

		

		      

		

		



		19

		411000

		Плате и додаци запослених

		4.932.400,00

		4.840.099,41

		    98,12



		20

		412000

		Соц. доприноси на терет пос.

		882.900,00

		   825.971,00

		    93,55



		21

		414000

		Соц. давања запосленима

		128.700,00

		     -----

		   -----



		22

		414312

		Отпремнине

		550.000,00

		     -----

		   -----



		23

		415000

		Накнаде запосленима

		429.000,00

		   369.407,43

		    86,10



		24

		416000

		Награде бонуси и остали рас.

		-----

		    -----

		   -----



		25

		421000

		Стални трошкови

		-----

		    -----

		   -----



		26

		422000

		Трошкови путовања

		192.500,00

		     15.068,00

		     7,82



		27

		423000

		Услуге по уговору

		987.000,00

		   520.887,86

		   52,77



		28

		423599

		Накнада одборницима

		3.795.000,00

		1.390.286,49

		   36,63



		29

		482000

		Порези обав. таксе , казне

		55.000,00

		       2.000,00

		     3,63



		30

		424000

		Специјализоване услуге

		-----

		     -----

		   -----



		31

		425000

		Текуће поправке и одржавање

		365.000,00

		   180.882,99

		   49,55



		32

		426000

		Материјал

		1.424.000,00

		   948.363,51

		   66,59



		33

		434000

		Употреба земљишта

		5.000,00

		     -----

		    -----



		34

		511400

		Пројектно планирање

		----

		     -----

		    -----



		35

		512000

		Машине и опрема

		82.500,00

		     -----

		   -----



		36

		513000

		Остала основна средства

		33.000,00

		     -----

		   -----



		                                                            С В Е Г А:

		13.862.000,00

		 9.092.966,69

		   65,60



		





		Пози


ција

		Конто




		         Назив позиције расхода

		  Планирани 


      износ

		  Остварени 


      износ  

		Извршење


       %



		3. ОПШТИНСКА  УПРАВА  






		

		49472

		

		

		

		



		37

		411000

		Плате и додаци запослених

		32.198.000,00

		28.188.158,04

		87,54



		38

		412000

		Соц. доприноси на терет пос.

		5.764.000,00

		  5.044.890,00

		87,52



		39

		414000

		Соц. давања запосленима

		1.400.000,00

		     232.687,00

		16,62



		40

		414312

		Отпремнине

		3.000.000,00

		  2.129.303,48

		70,97



		41

		415000

		Накнаде запосленима

		1.716.000,00

		  1.550.060,25

		90,33



		42

		416000

		Награде бонуси и остали рас.

		710.000,00

		     703.957,98

		99,14



		43

		421000

		Стални трошкови

		25.000.000,00

		20.841.118,48

		83,36



		44

		421919

		Трошкови рушења беспр.изгр. објек.

		121.000,00

		        -----

		-----



		45

		422000

		Трошкови путовања

		2.650.000,00

		  1.718.240,04

		64,83



		46

		423000

		Услуге по уговору

		25.800.000,00

		27.993.150,88

		108,50



		47

		423599

		Стручно оспос.прој.тима за родну равноп.

		400.000,00

		       80.764,00

		20,19



		48

		482000

		Порези обав. таксе , казне

		332.000,00

		     285.911,51

		86,11



		49

		424000

		Специјализоване услуге

		15.000.000,00

		13.461.475,48

		89,74



		50

		424350

		Остале мед.усл.-превент.прегл.жена

		110.000,00

		       -----

		-----



		51

		425000

		Текуће поправке и одржавање

		3.770.000,00

		     660.401,88

		17,51



		52

		426000

		Материјал

		12.000.000,00

		  8.677.565,47

		72,31



		53

		434000

		Употреба земљишта

		19.800,00

		       ----

		----



		54

		441000

		Отплата камата

		1.100.000,00

		     872.749,76

		79,34



		55

		511400

		Пројектно планирање

		13.790.000,00

		  9.663.988,08

		70,08



		56

		512000

		Машине и опрема

		4.150.000,00

		  3.889.320,39

		93,71



		57

		513000

		Остала основна средства

		132.000,00

		       -----

		-----



		58

		472000

		Накнаде за соц. заш. из буџета

		2.935.000,00

		  2.529.244,00

		86,18



		59

		499000

		Средства резерве

		5.499.900,00

		      -----

		-----



		60

		451000

		Субвенције јавним пред.

		2.560.000,00

		  1.835.167,90

		71,68



		62

		463000

		Трансфери болница Зрењ.

		660.000,00

		     218.075,51

		33,04



		63

		463000

		Трансфер Дом здравља, Житиште

		2.640.000,00

		     673.363,79

		25,50



		64

		511

		Инвестициона улагања из кредита

		

		

		



		65

		511230

		Инвестициона улагања-учешће општине

		7.100.000,00

		  4.850.080,46

		68,31



		65а

		511293

		Инв.-спортски и рекреативни објекти

		3.000.000,00

		

		



		65б

		511223

		Надзор-фиск.сала, Р.Тополовац

		-----

		     141.600,00

		-----



		65в

		511211

		Инвестиције

		-----

		     105.916,80

		-----



		66

		511219 

		Обнова и изгр. верских храмова

		1.500.000,00

		     999.000,00

		66,60



		66а

		512641

		Трим кабинет, нам.сред.

		3.184.000,00

		  3.183.874,30

		99,99



		67

		611151

		Кредит-повраћај“Минел-Шредер“

		5.500.000,00

		  4.733.847,57

		86,07



		68

		611411

		Кредит за набавку служб. аута-лизинг

		600.000,00

		     572.789,19

		95,46



		68а

		611411

		Отплата  кредита

		2.000.000,00

		       -----

		-----



		69

		611411

		Отплата главнице по кред.посл.банке

		10.000.000,00

		  1.695.926,74

		16,95



		                                                            С В Е Г А:

		196.341.700,00

		147.532.628,98

		75,14



		

		  481

		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

		

		

		



		

		

		Савез слепих Зрењанин

		10.000,00

		      10.000,00

		100,00



		

		

		Савез глувих Зрењанин

		10.000,00

		      10.000,00

		100,00



		

		

		ОО СУБНОР Житиште

		10.000,00

		      20.593,00

		205,93



		

		

		ОУ пензионера Житиште

		30.000,00

		      30.000,00

		100,00



		

		

		Црвени крст Житиште

		660.000,00

		    573.438,86

		86,88



		

		

		Центар за социјални рад

		1.500.000,00

		 1.177.133,52

		78,48



		

		

		Међуопштинска орган. инвалида

		10.000,00

		      10.000,00

		100,00



		

		

		ОУ инвалида Житиште

		30.000,00

		       -----

		-----



		

		

		Општински ватрогасни фонд

		20.000,00

		        -----

		-----



		

		

		Општински ватрогасни савез

		300.000,00

		    300.000,00

		100,00



		

		

		Еко покрет Житиште

		110.000,00

		    110.000,00

		100,00



		

		

		Друштво рома Житиште

		 90.000,00

		      15.000,00

		16,66



		

		

		УБР – 90-тих

		10.000,00

		        5.000,00

		50,00



		

		

		Клуб књиге“ Б.Радичевић“, Житиште

		30.000,00

		      30.000,00

		100,00



		

		

		Удружење власника мал. и сред. Пред.

		275.000,00

		    270.000,00

		98,18



		

		

		Удружење за борбу против шећ. бол.

		110.000,00

		    110.000,00

		100,00



		

		

		Историски архив Зрењанин

		10.000,00

		      10.000,00

		100,00



		

		

		Социо- економски савет

		20.000,00

		       -----

		-----



		

		

		Туристичка организација Житиште

		5.000.000,00

		4.953.218,65

		84,66



		

		

		Нац.Сав. Рум.нац.мањ.(за канц.уТорку)у

		100.000,00

		    100.000,00

		100,00



		

		

		Удружење „ Подгрмеч“

		170.000,00

		    170.000,00

		100,00



		

		

		Румунско друш.за етн.Торак(етномузеј)

		100.000,00

		    ----

		----



		

		

		Фондација Торонтал- Торда

		55.000,00

		      55.000,00

		100,00



		

		

		„Арач“, Торда

		22.000,00

		      22.000,00

		100,00



		

		

		Омладински инфо-центар, Житиште

		100.000,00

		    100.000,00

		100,00



		

		

		Удружење „Козарчана“, Житиште

		55.000,00

		      25.000,00

		45,45



		

		

		Удружење „ Пасуљара“, Р.Тополовац

		55.000,00

		      55.000,00

		100,00



		

		

		Еколошко удружење Еко-Торак

		40.000,00

		      40.000,00

		100,00



		

		

		Удр. Екол.“ Бегеј“, С.и Н. Итебеј




		40.000,00

		      40.000,00

		100,00



		

		

		Удружење спортских риболоваца 


„ Лињак“, Торак

		120.000,00

		    100.000,00

		83,33



		

		

		Агенц. За развој опш.Житиште

		1.720.000,00

		 1.720.000,00

		100,00



		

		

		„ Јazas“,удружење омладине Житиште

		15.000,00

		      15.000,00

		100,00



		

		

		Моје парче Европе

		15.000,00

		      15.000,00

		100,00



		

		

		Канцеларија за младе

		100.000,00

		    100.000,00

		100,00



		

		

		                                      С В Е Г А:

		5.942.000,00

		 5.278.165,38

		



		

		

		Спортски савез Житиште

		7.550.000,00

		 7.261.000,00

		96,17





		  472

		Накнада за превоз ученика основних школа



		

		Ј.П. ''Развој'' Житиште  

		600.000,00

		     327.331,32

		54,56



		

		''Аутобанат'' Зрењанин

		25.000.000,00

		13.696.203,98

		54,78



		

		Превоз студената

		1.100.000,00

		  1.357.778,72

		123,43



		                                             С В Е Г А:

		26.700.000,00

		15.381.314,02

		57,61





		-

		ЈП '' РАЗВОЈ ''  , ЈП „ЕКОС“, ЖИТИШТЕ



		

		451191

		Текуће субвенције, Развој

		1.600.000,00

		   500.000,00

		 31,25



		

		511241

		Водовод

		-----

		2.900.000,00

		-----



		

		512811

		Опрема( за јавну безб.-семафор)

		4.905.000,00

		4.904.712,52

		99,99



		

		451191

		Текуће субвенције, Екос

		2.000.000,00

		2.000.000,00

		100,00



		

		424611

		Услуге очувања животне средине

		3.000.000,00

		2.579.042,40

		85,97



		

		543111

		Набавка шума

		3.500.000,00

		3.500.000,00

		100,00



		

		513111

		Остале некретнине и опрема 

		48.610.033,00

		5.518.477,71

		11,35



		

		424611

		Специјал.услуге-санација депоније

		  3.000.000,00

		2.700.000,00

		90,00



		

		

		С В Е Г А :

		66.615.033,00

		24.602.232,63

		36,93





		Пози-


ција 

		 Конто

		              Назив позиције расхода

		  Планирани 


     износ

		   Остварени 


      износ

		Извршење



		1.11

		   МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 






		72

		451000

		Дотације из буџета

		  1.290.000,00

		     846.700,00

		65,64



		73

		451000

		Дотације из буџета

		  1.243.000,00

		     333.000,00

		26,79



		74

		463000

		Трансфери – самодопринос

		12.000.000,00

		10.760.988,25

		  89,67



		75

		511231

		Аутопутеви-путеви

		      -----

		14.000.000,00

		-----



		

		511241

		Водовод

		      -----

		28.479.000,00

		-----



		

		511244  

		Накнада за одводњавање

		      -----

		11.000.000,00

		-----



		

		511293  

		Изградња ловачког дома у Торди

		  1.500.000,00

		  1.500.000,00

		100,00



		

		511326

		Изградња пијаца, кап.оджавање

		      -----

		  1.300.000,00

		-----



		

		511400

		Пројектно планирање

		  3.300.000,00

		  3.300.000,00

		100,00



		

		511411

		Планирање и праћ.пројеката

		      -----

		  2.650.000,00

		-----



		

		513111  

		Остале некретнине и опрема

		      -----

		  7.932.047,74

		-----



		                                                         С В Е Г А:

		19.333.000,00

		82.101.735,99

		424,67



		1.2

		    ФОНД  СОЛИДАРНОСТИ






		

		423000

		Услуге по уговору

		220.000,00

		       -----

		-----



		

		472000

		Помоћ лицима по Споразуму о реадм. 

		110.000,00

		       -----

		-----



		

		472000

		Накнада за соц.заштиту

		110.000,00

		       -----

		-----



		

		472000

		Накнада за лок.акц.план-помоћ изб.лиц

		2.550.000,00

		  2.520.000,00

		98,82



		

		

		

		

		      -----

		-----



		                                                        С В Е Г А:

		2.990.000,00

		  2.520.000,00

		84,28



		1.3

		    ФОНД  ЗА  СТИПЕНДИРАЊЕ  СТУДЕНАТА






		

		494727

		Накнаде- стипендије

		

		

		



		76

		472000

		

		-----

		       -----

		-----



		                                                        С В Е Г А :

		-----

		       -----

		-----



		



		

		



		



		1.4

		      ФОНД  ЗА  СОЦИЈАЛНУ  ЗАШТИТУ






		

		494720

		Накнада за соц.заштиту

		2.650.000,00

		2.441.410,40

		92,12



		77

		472000

		Накнада за социјалну заштиту

		1.000.000,00

		   818.500,00

		81,85



		                                                        С В Е Г А:

		3.650.000,00

		3.259.910,40

		89,31



		1.5

		      ОСНОВНО  ОБРАЗОВАЊЕ






		78

		

		О.Ш.“Свети Сава“, Житиште

		22.030.000,00

		21.184.851,79

		96,16



		79

		

		О.Ш.“Милош Црњански“, С. Итебеј

		13.095.000,00

		12.026.528,77

		91,84



		80

		

		О.Ш.“Никола Тесла“, Бан.Карађорђево

		13.605.000,00

		13.713.602,37

		100,80



		С В Е Г А:

		48.730.000,00

		46.924.982,93

		96,30



		

		

		

		



		80a         СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

		550.000,00

		    182.024,22

		33,10



		

		

		

		



		                ПОЛИТИЧКЕ  ПАРТИЈЕ

		

		

		



		81

		481942

		

		162.800,00

		    162.800,00

		100,00



		

		

		                       С в е г а :

		162.800,00

		    162.800,00

		100,00



		81a 

		423591

		Општинска изборна комисија 

		110.000,00

		

		



		

		

		                       С в е г а : 

		110.000,00

		       -----

		-----



		



		



		Пози-


ција

		Конто

		Назив позиције расхода

		Планирани 


износ

		Остварени 


износ

		Извршење



		1.6

		     ПРЕДШКОЛСКО   ОБРАЗОВАЊЕ






		82

		411000

		Плате и додаци запосленима

		16.219.500,00

		13.321.391,39

		82,13



		

		412000

		Соц.доп.на терет послодавца

		3.003.000,00

		  2.384.620,68

		79,40



		83

		414000

		Социјална давања

		225.500,00

		       20.000,00

		8,86



		84

		415000

		Накнаде запосленима

		990.000,00

		  1.008.369,97

		101,85



		

		416000

		Награде, бонуси и остали расходи

		120.000,00

		     118.411,64

		98,67



		85

		421000

		Стални трошкови

		1.020.000,00

		     816.876,89

		80,08



		

		422000

		Трошкови путовања

		255.000,00

		     152.705,96

		59,88



		86

		423000

		Услуге по уговору

		1.000.000,00

		     998.672,00

		99,86



		87

		424000

		Специјализоване услуге

		980.000,00

		     956.135,44

		97,56



		88

		425000

		Текуће поправке и одржавање

		453.000,00

		     394.512,15

		87,08



		89

		426000

		Материјал

		220.000,00

		     329.895,47

		149,95



		90

		482000

		Порези, таксе

		198.000,00

		      -----

		-----



		91

		512000

		Машине и опрема

		165.000,00

		       55.814,00

		33,82



		                                                     С В Е Г А:                      

		24.849.000,00

		20.557.405,59

		82,72



		

		

		

		



		1.7

		      КУЛТУРА – КПЗ






		92

		411000

		Плате и додатци запосленима

		5.748.600,00

		5.675.314,40

		98,72



		93

		412000

		Соц.доприноси на терет послодавца

		1.031.800,00

		1.015.884,00

		98,45



		

		414000

		Социјална  давања запосленима 

		215.000,00

		   196.362,00

		91,33



		

		414312

		Отпремнине

		150.000,00

		      -----

		-----



		94

		415000

		Накнаде запосленима

		672.100,00

		   588.685,87

		87,58



		94a

		416000

		Јубиларне награде

		120.000,00

		   117.156,00

		97,63



		95

		421000

		Стални трошкови

		322.000,00

		   377.004,82

		117,08



		96

		422000

		Трошкови путовања

		578.200,00

		   557.919,76

		96,49



		97

		423000

		Услуге по уговору

		1.400.000,00

		1.272.999,03

		90,92



		97а

		424000

		Специјализоване услуге

		150.000,00

		

		



		98

		426000

		Материјал

		400.000,00

		   385.139,82

		96,28



		99

		481000

		Дотације кудовима

		2.250.000,00

		2.422.139,17

		107,65



		

		472000

		Културна ман. Чикен фест

		110.000,00

		   110.000,00

		100,00



		100       

		512000

		Машине и опрема

		187.000,00

		   203.005,00

		108,56



		                                                    С В Е Г А:

		13.334.700,00

		12.921.609,87

		96,90



		1.8




		КУЛТУРА – БИБЛИОТЕКА



		101

		411000

		Плате и додатци запосленима

		5.368.000,00

		4.865.381,93

		90,63



		102

		412000

		Соц. доп. на терет послодавца

		958.100,00

		   870.909,00

		90,90



		

		414312

		Отпремнине

		1.500.000,00

		1.038.391,63

		69,22



		103

		415000

		Накнаде запосленима

		330.000,00

		   334.308,48

		101,30



		

		416000

		Награде, бонуси и остали расходи

		100.000,00

		     86.879,28

		86,88



		104

		421000

		Стални трошкови

		578.600,00

		   203.290,70

		35,13



		105

		422000

		Трошкови путовања

		154.500,00

		   118.765,11

		76,87



		106

		423000

		Услуге по уговору

		550.000,00

		   443.958,16

		80,72



		107

		426000

		Материјал

		88.000,00

		     80.435,35

		91,40



		108

		482000

		Порези, обавезе, таксе

		10.200,00

		       4.220,00

		41,37



		109

		515000

		Набавка књига

		561.000,00

		   431.835,76

		76,98



		                                                    С В Е Г А:

		10.198.400,00

		8.478.375,40

		83,13





		Позиција

		 Конто

		              Назив позиције расхода

		  Планирани износ

		Остварени износ

		Извршење



		

		

		

		

		

		



		1.24.

		  КОМИСИЈА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ

		 

		 



		

		

		

		



		110

		421919

		Стални трошкови-закуп

		60.000.000,00

		58.829.787,21

		98,05



		111

		423

		Услуге по уговору

		220.000,00

		        -----

		-----



		112

		424

		Услуге комасације-геодетске

		330.000,00

		        -----

		-----



		 

		 

		 

		60.550.000,00

		58.829.787,21

		98,05



		                                                         С В Е Г А:

		 

		58.829.787,21

		98,05



		1.25.

		    ФОНД  ЗА РАЗВОЈ ПРИВ.ПРЕДУЗЕТН.

		 

		 



		

		

		

		



		113

		451141

		Текуће субвенције

		1.550.000,00

		      ----

		     ----



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                                                        С В Е Г А:

		 

		      ----

		    -----



		1.25.

		    ФОНД  ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

		 

		 



		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		114

		451141

		Текуће субвенције

		1.100.000,00

		     -----

		     ----



		                                                         С В Е Г А:

		1.100.000,00

		     -----

		     ----





		1.25.

		    АГРАРНИ БУЏЕТ

		Планирани износ

		Остварени износ

		Извршење



		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		115

		451141

		Текуће субвенције

		550.000,00

		 

		 



		                                                         СВЕГА:

		 

		 

		 



		             УЛИЧНА РАСВЕТА

		 

		 

		 



		          421211    Услуге за                  електричну енергију

		6.179.482,52

		    2.085.280,76

		33,74



		                                                          СВЕГА :

		6.179.482,52

		    2.085.280,76

		33,74



		                                  УКУПНО:

		540.625.515,52

		319.7470.273.646,41

		           86,99





СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ПЕРИОД                                       

   01.01.2011. – 31.12.2011. године


1.  МЗ Банатско Карађорђево – 09249


                                                                                       План за 2011.г     Извршење   % извршења


           451000 Дотације месним заједницама   ...       110.000,00         110.000,00
100,00

           451000 Дотација за уличну расвету 50%..       110.000,00           30.000,00                            27,27


           463000 Месни самодопринос.....................    1.100.000,00         803.734,31
  73,06

           511241 Водовод ..........................................           -----             7.000.000,00
   ----


           511244 Накнада за одводњавање .............            -----
         2.000.000,00
                     ----


           511231 Аутопутеви-путеви..........................          ----
         2.500.000,00                           -----

           Свега............................................................    1.320.000,00   12.443.734,31
 942,71

     2. МЗ Банатско Вишњићево  - 09250  


          451000 Дотације месним заједницама   .. ..       55.000,00          55.000,00           100,00

          424221 Услуге културе..................................       80.000,00         80.000,00           100,00


          451000 Дотација за уличну расвету 50% ...       33.000,00            5.000,00            15,15


          463000 Месни самодопринос.......................     203.500,00        110.506,86            54,30

          511241 Водовод ..........................................        ------
             3.000.000,00             -----


          Свега..............................................................     371.500,00      3.250.506,86          874,97

      3. МЗ Банатски Двор  - 09251


          451000 Дотацине месним заједницама .....      110.000,00        91.700,00             83,36


          451000 Дотација за уличну расвету 50%...       110.000,00       110.000,00          100,00


          463000 Месни Самодопринос.......................     297.000,00       282.510,68            95,12

          511400 Пројектно планирање ......................  2.000.000,00     2.000.000,00          100,00

          511241 Водовод ............................................          -----            2.800.000,00           -----


          511326 Изградња пијаца, кап.одрж.пиј.........       ---                   400.000,00           -----


          Свега...............................................................  2.517.000,00      5.684.210,68          225,83                          

       4. МЗ Житиште  - 09252


           451000  Дотације месним заједницама   ....    110.000,00        110.000,00
100,00


           451000 Дотација за уличну расвету 50% ...    110.000,00          62.000,00                              52,36


           463000 Месни самодопринос....................... 1.760.000,00     1.819.011,16                            103,35

           511231  Аутопутеви-путеви...........................    -----               2.500.000,00
-----


           Свега..............................................................  1.980.000,00     4.491.011,16                           226,81

       5. МЗ Међа  - 09253


           451000 Дотације месним заједницама    .....   110.000,00        110.000,00           100,00


           451000 Дотација за уличну расвету 50%.....   110.000,00          69.000,00             62,72


           463000 Месни самодопринос........................   374.000,00        556.067,98           148,68

           Свега...............................................................   594.000,00        735.067,98           123,74

       6.  МЗ Нови Итебеј  -  09254 


            451000  Дотације месним заједницама    ...   110.000,00         10.000,00             9,09


            451000 Дотација за уличну расвету 50%....   110.000,00         ----                          ----


            463000  Месни самодопринос.....................    990.000,00     1.676.353,17          169,32                         


             Свега..............................................................1.210.000,00    1.686.353,17          139,36

        7.  МЗ Равни Тополовац  -  09255


       451000  Дотације месним заједницама    ..    110.000,00         20.000,00            18,18

       451000 Дотација за уличну расвету 50%...    110.000,00         ------                       -----


       463000  Месни самодопринос....................     275.000,00        308.146,48         112,05

       Свега.............................................................    495.000,00        328.146,48           66,29

    8. МЗ Српски Итебеј  -  09256     


        451000 Дотације месним заједницама  ....     110.000,00           15.000,00         13,63   


        451000 Дотација за уличну расвету 50%...     110.000,00               ----                ----


        463000 Месни самодопринос.....................   1.040.000,00      1.335.631,14       128,42

        511241 Водовод .........................................       ----                   8.279.000,00         -----


        511244 Накнада за одводњавање ...........         -----

 2.000.000,00
       -----


        511231 Аутопутеви-путеви                ........      -----
             
2.500.000,00
       -----


        Свега............................................................   1.260.000,00    14.129.631,14      1.121,40

9. Месна Заједница Торак - 09257 

        451000 Дотације месним заједницама   ..       110.000,00           45.000,00       40,90


        451000 Дотација за уличну расвету 50%..      110.000,00              ----                 ----


        463000 Месни самодопринос....................     2.974.500,00      1.373.878,51      46,18


        513111 Остале некретнине и опрема ......            -----              3.996.887,74        -----


        511411 Планирање и праћење прој.........             -----

 2.650.000,00       -----


        511241 Водовод ........................................            -----

 5.400.000,00       -----


        511244 Накнада за одводњавање ..........              -----

2.500.000,00        -----


        511326 Кап.одрж.пијаца............................           -----

   500.000,00        -----


        511231 Аутопутеви-путеви......                            -----

2.500.000,00        -----


        Свега...........................................................     3.194.500,00     18.965.766,25      593,70

    10. Месна заједница Торда  -  09258


          451000  Дотације месним заједницама    ...   110.000,00          65.000,00        59,09


          511293 Изградња ловачког дома у Торди...1.500.000,00      1.500.000,00     100,00 


          451000 Дотација за уличну расвету 50%...    110.000,00        ----                      ----


          463000  Месни самодопринос..................... 1.930.000,00      1.150.967,77        59,63

           511400 Пројектно планирање ....................1.300.000,00      1.300.000,00       100,00


          513111 Остале некретнине и опрема.........       -----               3.935.160,00          -----


          511241 Водовод............................................       ----

 2.000.000,00        -----


          511231 Аутопутеви-путеви...........                     -----

          2.000.000,00         ----


          511244 Накнада за одводњавање..................     -----

          2.500.000,00 
       -----


          511326 Кап.одрж.пијаца..................................    -----

             400.000,00  
-----


       Свега................................................................ 4.950.000,00    14.851.127,77       300,02

    11  МЗ Хетин  - 09259


          451000 Дотације месним заједницама    .......   55.000,00         25.000,00         45,45


          451000 Дотација за уличну расвету 50%....... 110.000,00         50.000,00         45,45

          463000 Месни самодопринос.........................  440.000,00       701.418,10       159,41


          511231 Аутопутеви-путеви.................................     -----         2.000.000,00         -----


          511244 Накнада за одводњавање.................            -----
 2.000.000,00
         -----


          Свега................................................................  605.000,00    4.776.418,10        789,49

    12. МЗ Честерег – 09260 


          451000 Дотације месним заједницама   ........  110.000,00       110.000,00        100,00                    


          451000 Дотација за уличну расвету 50%......   110.000,00           7.000,00            6,36

          463000 Месни самодопринос..........................  616.000,00       642.762,09        104,34

          Свега...............................................................    836.000,00       759.762,09          90,88

          УКУПНО СВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ : 


          451000  Дотације месним заједницама    ...  1.290.000,00       846.700,00         65,64

          451000 Дотација за уличну расвету 50% .... 1.243.000,00       333.000,00         26,79


          463000   Месни самодопринос ....................  12.000.000,00   10.760.988,25      89,67

          511231  Аутопутеви-путеви..............................         -----         14.000.000,00        -----


          511293 Изградња ловачког дома у Торди..    1.500.000,00      1.500.000,00     100,00


          511241 Водовод............................................          ----              28.479.000,00        -----


          511244 Накнада за одводњавање ..............          ----             11.000.000,00         -----


          511326 Изградња пијаца, кап.одрж.пиј.......          -----              1.300.000,00      -----


          511400 Пројектно планирање......................    3.300.000,00
   3.300.000,00       100,00



          511411 Планирање и праћење прој.............         ----               2.650.000,00
 -----


          513111 Остале некретнине и опрема.........       -----                7.932.047,74            -----


          С В Е Г А:...................................................... 19.333.000,00   82.101.735,99        424,67

На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5.  Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС” бр.111/09 и 92/2009 ) и члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Службени гласник РС“ бр.98/2010) Скупштина Oпштине Житиште  на седници  одржаној дана 3. 8. 2012. године  доноси:

Р Е Ш Е Њ Е


О ИМЕНОВАЊУ КОМАДАНТА И  ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ


ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ


ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


I


За чланове Oпштинског штаба за ванредне ситуације именују се:


1. Душан Милићев,         за команданта штаба;

2. Јене Лазар,                   за заменика команданта штаба;                                    

3. Милорад Недељковић,за начелника штаба; 

4. Драган Миленковић,   за члана штаба;

5. Калина Рајовић,       
за члана штаба;

6. Далибор Голубовић,   за члана штаба;

7 .Никола Штула,    
за члана штаба;

8. Радојица Иванчевић, 
за члана штаба;

9. Миленко Чолић,    
за члана штаба;

10. Ранко Узелац  
за члана штаба;

11. Миленко Станић,  
за члана штаба;

12. Снежана Лакић,
за члана штаба;

13. Светлана Марковић, 
за члана штаба;

14. Мр Светлана Бабић, 
за члана штаба;

15. Габор Др Лоди, 
за члана штаба;

16. Јован Мандић,
за члана штаба;

17. Игор Салак, 
за члана штаба;

18. Александар Туцић,
за члана штаба;

19. Драган Милаковић,
за члана штаба;

20. Драган Пушара,
за члана штаба;

21. Славица Михић,
за члана штаба;

22. Горан Бабић,
за члана штаба;

23.Дејан Момчиловић,
за члана штаба;

24.Милан Красић,
за члана штаба.

II

Општински штаб, по потреби, образује стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања посебним актом.


III

Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:


-предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације ,


-руководи и координира рад субјеката система заштите и спашавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака ,


-руководи и координира спровеђењем мера и задатака цивилне заштите,


-разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и Предлог плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,


-прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање,


-наређује употребу снага заштите и спасавања,средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама,


-стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама,


-разматра организацију,опремање и обучавање јединица цивилне заштите ,овлашћених и оспособљених правних лица ,


-сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама ,


-процењује угроженост од насатанка ванредне ситуације,


-доноси наредбе,закључке и препоруке,


-сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе ,


-именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима ,


-разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе,


-ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе,


-обавља и друге послове у складу са законом


IV

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању команданта и чланова општинског штаба за ванредне ситуације Општине Житиште бр. I-820-2/2011  од 28.02.2011.године.

V

Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“.                                                

Република Србија


Аутономна Покрајина  Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


Број: I-820-1/2012                                                                 


Датум:  3. 8. 2012. 


          Ж и т и ш т е                                                                              


                                                                                                                   Председник Скупштине


                                                                                                                      Општине Житиште                

                                                                                                                         Драган Миленковић с.р.

На основу члана 47. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Утврђује се престанак мандата  одборника  у СО Житиште  Зубац Нове из Равног Тополовца   са изборне листе  број 6. Демократска странка Србије – Војислав  Коштуница услед подношења оставке.


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          


О б р а з л о ж е њ е


            Дана 4. 7. 2012. године  одборник Ново Зубац је доставио  председнику СО Житиште оставку  на мандат одборника у СО Житиште оверену дана 4. 7. 2012. Како је оставка достављена између 2 седнице , а у  предвиђеном року од 3 дана од овере ,  то је  председник скупштине  општине у смислу члана 47. у обавези да на првој наредној седници предложи  престанак мандата одборника који је поднео оставку са предлогом решавања на првој тачки дневног реда. Административно мандатна комисија је извршила увид у поднету документацију и оценила да су испуњени услови за доношење решења о утврђивању престанка мандата одборника, а на основу поднете оставке. Како до доношења решешења оставка није повучена то су се стекли услови за престанак мандата. 


                 Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата од дана доношења овог решења.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште 


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-22/2012

ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                      Председник Скупштине 


                                                                                                         Општине Житиште


                                                                                               Драган  Миленковић с.р.

На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Хевеши Шандору из Новог Итебеја са изборне листе број 1. Демократска странка-Борис Тадић.


Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          


О б р а з л о ж е њ е


Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Игор Салак је поднео оставку те јој  је решењем број I – 020-21 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној листи  број 1. наредни одборник коме није био додељен мандат Хевеши Шандор из Новог Итебеја то му је од стране изборне комисије издато уверење о избору одборника у СО Житиште. Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника. Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .


Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата од дана доношења овог решења.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-25/2012

ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                             Председник Скупштине



    Општине Житиште


                                                                                                             Драган Миленковић с.р.


На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Киш Чаби из Хетина са изборне листе број 3. ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ.


Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          


О б р а з л о ж е њ е


Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Слађана Китареску је поднела оставку те јој  је решењем број I – 020-20 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној листи  број 3. наредни одборник коме није био додељен мандат Милан Новак из Житишта дао оверену писмену изајаву да не прихвата мандат, а што је учинила   и наредни кандидат на листи Свјатлана Марковић  из Торка то је  од стране изборне комисије издато уверење о избору за одборника у СО Житиште за наредног кандидата коме није додељен мандат односно КИШ ЧАБИ .  Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .


Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата од дана доношења овог решења.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-26/2012

ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                             Председник Скупштине



    Општине Житиште


                                                                                                             Драган Миленковић с.р.


На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Чордаш Jожефу из Новог Итебеја са изборне листе број 4 . САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР. VAJDASAGI MAGYAR SZOVESTEG – PASZTOR ISTVAN.


Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          


О б р а з л о ж е њ е


Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Лазар Јене је поднео оставку те му је решењем број I – 020-21 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној листи  број 4. наредни одборник коме није био додељен мандат Јожеф Чордаш из Новог Итебеја   то је  од стране изборне комисије издато уверење о избору за одборника у СО Житиште за наредног кандидата коме није додељен мандат односно Јожефу Чордашу.  Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .


Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од дана доношења овог решења.


Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Житиште 


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-27/2012

ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                           Председник Скупштине


                                                                                                             Општине Житиште

                                                                                                          Драган Миленковић с.р.

На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште Мићи Прибишићу из Равног Тополовца  са изборне листе 5. Ивица Дачић  Социјалистичка партија  Србије (СПС) Партија уједињених пензионера (ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС)


Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште           


                                                          О б р а з л о ж е њ е


Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Светлана Бабић  је поднела оставку те јој је  решењем број I – 020-18 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној листи  број 5. наредни одборник коме није био додељен мандат  Прибишић Мићо  из Равног Тополовца  то му је од стране изборне комисије издато уверење о избору за одборника у СО Житиште.  Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника .


Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сата од дана доношења овог решења.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште 


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-28/2012

ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                          Председник Скупштине


                                                              
Општине Житиште


                                                                                                         Драган Миленковић с.р.


На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште  Душану Кузману из Житишта   са изборне листе  број 5. Ивица Дачић  Социјалистичка партија  Србије (СПС) Партија уједињених пензионера (ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС).


Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште           


О б р а з л о ж е њ е


Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Душан Милићев  је поднео оставку те му је  решењем број I – 020-16 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној листи  број 5. наредни одборник коме није био додељен мандат,  Мандић Јован  приложио оверену писмену  изјаву да не прихвата мандат , то је  је од стране изборне комисије издато уверење о избору за одборника у СО Житиште за наредног кандидата на листи коме није био додељен мандат, а   припадник   је исте политичке странке -  Душану Кузману .  Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .


Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од дана доношења овог решења.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште 


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-29/2012

ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                                   Председник Скупштине


                                                                                                                       Општине Житиште


                                                                                                                    Драган Миленковић с.р.


На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште Бошку Новаковићу из Банатског Вишњићева са изборне листе број  5. Ивица Дачић  Социјалистичка партија  Србије (СПС) Партија уједињених пензионера (ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС).


Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште.


О б р а з л о ж е њ е


Дана 4. 7. 2012. године  на првој седници СО Житиште одборник Костић Дијана   је поднела оставку те јој је  решењем број I – 020-17 /2012  утврђен престанак  мандата одборника. Како је на изборној листи  број 5. наредни одборник , припадник исте политичке партије , коме није био додељен мандат  Новаковић Бошко  из Банатског Вишњићева то му је од стране изборне комисије издато уверење о избору за одборника у СО Житиште.  Од одборника је прибављена оверена  писмена сагласност да прихвата мандат одборника . Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .


Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од дана доношења овог решења.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште 


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-30/2012

ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                   Председник Скупштине


                                                                                                      Општине Житиште


                                                                                           Драган Миленковић с.р.

На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број 129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 03. 08. 2012. године донела је следеће


Р Е Ш Е Њ Е


Потврђује се мандат одборника  у СО Житиште Душку Ћургузу из Житишта са изборне листе број  6. Демократска странка Србије – Војислав Коштуница.


Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  3. 8. 2012. 


Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .          


О б р а з л о ж е њ е


Дана 4. 7. 2012. године  одборник Зубац Ново из Равног Тополовца  је поднео писмену оставку на мандат одборника  оверену од стране надлежног органа . Како је оставка поднета између две седнице СО Житиште , Скупштина Општине Житиште је у обавези да исту стави на дневни ред на првој наредној седници и констатује престанак мандата. Како је на изборној листи  број 6. наредни одборник , коме није био додељен мандат  Чикош Рапајић Кристина из Банатског Двора поднела оверену  писменену изјаву да не прихвата мандат,  то је од стране изборне комисије  издато уверење о избору за одборника у СО Житиште првом наредном кандидату за одборника Ћургуз Душку из Житишта.  Од одборника је прибављена оверена писмена сагласност да прихвата мандат одборника. Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   извештај изборне комисије,  и писмену сагласност одборника ,    те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника  .


 Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду  у року од 48 сати од дана доношења овог решења.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводине


Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ: I-020-31/2012 


ДАНА: 3.8. 2012. 


                                                                                                                  Председник Скупштине


                                                                                                                    Општине Житиште


                                                                                                                 Драган Миленковић с.р.
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