СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXVII

Житиште

Број 16.

23.5.2013.

Излази по потреби

страна 1.

На основу члана 70. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр.
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 129/2007) и члана 61. Статута општине Житиште, („Службени лист
Општине Житиште бр. 16/2008) Општинско веће Општине Житиште, на седници одржаној дана 23.
маја 2013. године , донело је:
ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I
Опредељују се средства у износу од 192.460,00 динара за отклањање последица насталих
31.3.2013. године услед ванредних околности-олујног ветра на територији насељеног места Торда.
II
Средства из члана 1. Ове Одлуке обезбедиће се из сталне буџетске резерве Општине
Житиште, а распоређује се у оквиру организационе класификације – Месне заједнице, функционална
класификација 160, економска класификација 426-материјал за посебне намене.
III
За спровођење ове Одлуке задужује се Одељење за буџет, финансије и трезор Општинске
управе Житиште.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-123/2013
Дана:23.5.2013.
Председник Општине Житиште
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.
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На основу члана 59. Став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
и чл.61. Статута општине Житиште («Службени лист општине Житиште бр.16/2008) Општинско веће
општине Житиште, на седници одржаној дана 23.05.2013. године, донело је
РЕШЕ ЊЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места
Општинске управе општине Житиште бр. III-01-110-5/2013 донетог дана 14.05.2013.године. године од
стране Начелника Општинске управе.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу општине
Житиште».

Република Србије
АП Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-02- 27/2013
Дана: 23.05.2013. године
Житиште

Председник Општине Житиште
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.

*****

На основу члана чл.61. Статута Oпштине Житиште («Службени лист Oпштине Житиште
бр.16/2008), члана 5. Одлуке о буџету Општине Житиште број 34/2012), члана 2. Одлуке о
општинском већу општине Житиште(''Службени лист општине Житиште''број:16/2008) и члана 32.
Пословника о раду Општинског већа општине Житиште, Општинско веће општине Житиште, на
седници одржаној дана 23. маја 2013 . године, донело je
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У 2013. ГОДИНИ
I
У складу са чланом 5. Одлуке о буџету Општине Житиште за 2013. годину (Службени лист
Општине Житиште", број 34/2012) и одобреним апропријацијама за 2013. годину функција 620 позиција 158 . и 159. економска класификација 451 - средства субвенцијe - расподелиће се и
користити према наменама дефинисаним овим програмом .
II
Овим програмом врши се распоређивање средстава субвенција за следеће намене:
1. функција 620 - позиција 158 . економска класификација 451 . - субвенције у износу од
5. 000.000,00 динара који се односе на обављање комуналне делатности дезинфекције,
дератизације, дезинсекције на територији Општине Житиште у складу са одредбама члана 2 .
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и члана 4. Одлуке о спровођењу превентивне дезинфекције, дератизације и дезинсекције у
Општини Житиште (,, Службени лист општине Житиште број 7/2011)
2. функција 620 - позиција 159 . .економска класификација 451 . - субвенције у износу од
12.000.000,00 за финансирање комуналних послова одржавање зелених површина, одржавање
комуналне хигијене и других послова дефинисаних поверавањем од стране оснивача
одлукама (Одлука о поверавању комуналне делатности одржавање и уређење зелених
површина на територији оштине Житиште, Одлука о поверавању комуналне делатности
одржавања и о уређења гробаља и сахрањивању на територији Општине Житиште -,,
Службени лист Општине Житиште “број 34/2012).
III
Субвенције се користе у складу са Планом и Програмом рада ЈКСП ,, Екос “ Житиште
усвојеног на седници Скупштине Општине Житиште дана 23. 04. 2013. године .
- Исплата субвенција врши се на основу достављених захтева Јавног комуналног стамбеног
предузећа ,, Екос“ , поднетих у складу са Програмом пословања ЈСКП ,, Екос“ „ Житиште уз
приложену одговарају књиговодствену и другу документације и донетог решења Председника
општине Житиште о усвајању захтева јавног комуналног предузећа и одобравању наведене исплате
у складу са могућностима извршења буџета.

Захтев за исплату средстава по Програму обавезно садржи извештај о спроведеним
радовима, уз приложене рачуне, и по потреби извештаје надзорних , инспекцијских и других
контролних органа , као и другу сличну документацију којом се доказује предвиђеност потребе
радова, и евентуалних набавки, извршење самих радова, квалитет извршених радова и других
битних чињеница .
Исплату врши Одељење за буџет финансије и трезор .
IV
Извештаје о коришћењу средстава за субвенције корисници су дужни да достављају у складу
са донетим решењем Председника Општине Житиште по правилу квартално , а обавезно једном
годишње.
V
За реализацију и праћење овог програма и контролу извршених радова финансираних од
средстава субвенција задужује се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Житиште .
VI
Овај Програм објавити у "Службеном листу Општине Житиште".
Република Србије
АП Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV- 401-120/2013
Дана: 23. 5. 2013. године
Житиште

Председник Општине Житиште
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.
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Исправка : У „Службеном листу општине Житиште“ број 7. од 18. 3. 2013. године врши се исправка
техничке грешке на страни 15 . Решење број IV-02-17/2013 тако што се у преамбули брише реч
,,скупштина“ и уписује ,,општинско веће“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
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Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

