СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXVII

Житиште

25.2.2013.

Излази по потреби

Број 6.
страна 1.

На основу члана 27. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 116/2008 ) и члана 60. Статута
Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 16/2008) доносим дана 21.2.2013.
године следеће
Измене и допуне Плана набавки Општине Житиште
број II-404-3/2013

У Плану набавки број II-404-3/2013 од дана 8.1.2013. врше се измене и допуне у делу Плана
набавки Предмет „добра“, редни број „9“ – брише се процењена вредност 1.000.000,00 и уноси нова
вредност од 1.200.000,00. У делу Плана набавки Предмет „радови“, редни број „4“ - брише се
процењена вредност 2.800.000,00 и уноси нова вредност од 3.400.000,00.

Измењени и допуњени План набавки ће се примењивати након добијања сагласности од
Општинског већа Општине Житиште.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Председник Општине
Број: II-404-17/2013
Дана: 21.2.2013.
Председник Општине Житиште
Душан Милићев с.р.

Број 6. 25.2.2013. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

2

На основу члана 54. и 66. Закона о добробити животиња («Службени гласник Републике
Србије» бр.41/2009), члана 44. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике
Србије» бр.129/2007) и члана 58. Статута општине Житиште («Сл.лист општине Житиште
бр16/2008), Председник општине Житиште, донео је

РЕШЕЊЕ
O ДОПУНАМА РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, КОНТРОЛУ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА ПАСА ЛУТАЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
У Решењу о образовању Комисије за превенцију, контролу и смањење броја паса луталица на
територији општине Житиште број II-323-4/2012 од 07.11.2012.године, члан 3. мења се и гласи:
„У Комисију из тачке 1. овог Решења именују се:
1. Јене Лазар, за председника,
2. Радојица Иванчевић, за oперативног координатора
3. Свјетлана Марковић, за члана,
4. Др Габор Лоди, за члана
5. Др Филип Балош, за члана
6. Слободанка Радојчић, за члана,
7. Славомир Куручев, за члана,
8. Милан Зорић, за члана,
9. Бојан Марчета, за члана.“
Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-323-4/2012
Дана: 25.02.2013. године
Житиште

Председник Општине Житиште
Душан Милићев с.р.
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На основу члана чл. 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште “бр.16/2008),
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 22.02.2013. године, донело:
ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2013.ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком опредељују се средства у износу од 200.000,00 динара као недостајући износ средстава
потребан за набавку службеног аутомобила.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке одобравају се из текуће буџетске резерве – и распоређују се у оквиру
раздела 2-Председник општине и општинско веће, функционална класификација 110 , економска
класификација 512.
Члан 3.
Спровођење ове Одлуке поверава се Одељењу за буџет, финансије и трезор Општинске управе
Житиште.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србијa – АП Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-29/2013
Дана: 22.02.2013. године
Житиште

Председник општине
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.

На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( Службени гласник РС, број 129/2007), члана 2. тачка
11.Одлуке о Општинском већу ( Службени лист општине Житиште, број 16/2008), Општинско веће општине
Житиште, на седници одржаној дана 25.02.2013.године, доноси:
ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2013.ГОДИНУ
Члан 1.
Стевиславу Кресовићу из Банатског Карађорђева извршити исплату новчаних средстава у износу од
50.000,00 динара,
једнократне помоћи,а за санацију штете на стамбеном објекту услед пожара од 25.01.2013 године.
Члан 2.
Средства за ове намене теретиће конто 472-накнаде за социјалну заштиту, позиција-130, функционална
класификација 070-Фонд солидарности-комесаријат.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из средстава текуће буџетске резерве, а исплата ће се
извршити у готовини преко благајне Општинске управе Житиште.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу“ општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-28/2013
Дана: 25.2.2012. године
Житиште

Председник Општине Житиште
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.
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На основу члана чл.61.Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ бр.16/2008),
члана2. 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, Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 22.2.2013.г.
донело је
О Д Л У К У
о утврђивању потреба за трајно решење стамбених питања избеглица на
на територији општине Житиште
Члан 1.
Утврђује се да на територији општине Житиште постоји потреба за трајно решење стамбених
питања избеглица са боравиштем/пребивалиштем у општини Житиште, и то за најмање:
--куповину 18 сеоских кућа са окућницом
--набавку 49 пакета грађевинског материјала за започете а недовршене објекте и адаптацију
постојећих.
Члан 2.
Општина Житиште је спремна је да ,за реализацију решења стамбених потреба избеглица,у
складу са потребама утврђених на основу анкетирања ,у буџету општине обезбеди средства за
подршку реализацији наведеног пројекта за 2013.годину у износу од 500.000,00(петсто хиљада)
динара, док ће се за наредне године, процена потребних финансијских средстава утврђивати крајем
календарске године. Општина је спремна да у наведеним активностима учествује буџетским
средствима у износу од 5%. учешћа по појединачном решењу стамбене потребе.
Члан 3.
Обавезује се повереник за избеглице и Савет за миграције општине Житиште да координира
рад између Општине и Комесаријата за избеглице.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу Општине
Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV- 020-9/2013
Дана:25.2.2013.године
Житиште

Председник Општине Житиште
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.
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На основу члана чл. 61. Статута општине Житиште (″Службени лист општине Житиште″ бр.16/2008),
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 25.02.2013. године, донело је
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се врста, начин и право на коришћење услуга репрезентације на терет средстава
буџета општине Житишта, контрола употребе средстава репрезентације, формирање и токови документације и
друга питања у вези са коришћењем средстава репрезентације.
Члан 2.
Трошковима репрезентације сматрају се трошкови пића (топлих и хладних напитака) и хране учињени
поводом седница органа општине, радних тела и других комисија, обележавања славе, дана општине,
празника и других свечаности, гостовања домаћих и страних гостију и делегација, поводом пријема странака и
гостију и радних састанака именованих, постављених и запослених у органима општине и у другим
случајевима који у складу са пословним протоколом, добрим обичајима и гостопримством подразумевају
одговарајуће услуживање гостију и странака.
Поред трошкова учињених у складу са ставом 1. овог члана трошковима реперезентације сматрају се и други
трошкови који се на основу прописа евидентирају као трошкови репрезентације.
Члан 3.
Годишња средства на име трошкова репрезентације могу се кретати највише до износа који је утврђен
Одлуком о буџету Општине Житиште за текућу пословну годину.
Члан 4.
Право на коришћење репрезентације имају:
- Председник Општине,
- Председник Скупштине општине,
- Начелник Општинске управе,

Право на коришћење репрезентације могу имати и друга изабрана, постављена и запослена лица, на основу
писменог одобрења (овлашћења) лица из става 1. овог члана.
Члан 5.
Висина трошкова репрезентације је ограничена.
Председник Општине утврђује дозвољени месечни износ трошкова репрезентације на терет средстава буџета
Општине:
- за потребе Кабинета Председника Општине,
- за потребе Скупштине Општине,
- за потребе Општинског већа,
- за потребе Општинске управе,.
Решење о дозвољеном месечном износу доноси се крајем претходног за наредни месец.
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Ако се за наредне месеце не донесе решење о дозвољеном месечном износу дозвољени ниво трошкова
репрезентације је утврђен претходним решењем, с тим што се дозвољени месечни износи не могу кумулирати
за наредне месеце.
Члан 6.
Лице које има право на репрезентацију пре почетка коришћења средстава репрезентације дужно је да потпише
изјаву о сагласности да му се обуставом од плате наплати виши износ од дозвољених трошкова
репрезентације.
Члан 7.
Одељење за буџет, финансије и трезор Општинске управе Општине Житишта извештава Општинско веће и
Председника Општине о:
- утрошку средстава за репрезентацију,
- случајевима неовлашћеног коришћења средстава репрезентације, и
- трошењу средстава репрезентације преко одобрених износа.
Члан 8.
Лице које има право на репрезентацију дужно је да својим потписом овери рачун о утрошеним средствима за
репрезентацију и наведе разлоге коришћења средстава.
Рачун о коришћењу средстава садржи и спецификацију трошкова по врсти и количини (фискални рачун).
Члан 9.
Корисник права на репрезентацију учињене трошкове репрезентације дужан је да накнади Општини Житиште
у случају неовлашћеног и ненаменског коришћења средстава, прекорачења дозвољене висине трошкова и када
рачун о коришћеним услугама не садржи прописану документацију.
Члан 10.
Овај Правилник биће објављен у "Службеном листу општине Житишта" и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Председник Општине
Број:IV-401-32/2013
Дана:25.02.2013. године
Председник Општине Житиште
Председник Општинског Већа
Душан Милићев с.р.

Број 6. 25.2.2013. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

7

На основу члана 59. Став 2. закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' број
129/2007) и члана 61. Статута Општине Житиште ( ,,Службени лист Општине Житиште'' број
16/2008) Општинско веће Општине Житиште, на седници одржаној дана 22.2.2013. год. донето је

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на изменe и допуне Плана набавки општинe Житиште за 2013. годину број
II-404-17/2013 донетог 21.2.2013. године од стране Председника општине Житиште.

II
Ово решење ступа на снагу од дана објављивања у Службеном листу Општине Житиште.
У „Службеном листу Општине Житиште“ објавити измене и допуне Плана набавки за 2013.
годину.
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-02-13/2013
Дана: 22.2.2013.
Житиште

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

Број 6. 25.2.2013. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

8

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/07) члана 61. Статута Општине Житиште („Службени лист oпштине Житиште“ број 16/2008) и члана 8.
и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени лист Републике Србије“ број 41/09, 53/10 и
101/11) Општинско веће oпштине Житиште на седници одржаној дана 25. 2. 2013. године донело је
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

I
Образује се Савет за безбедност саобраћаја (у даљем тексту Савет), као тело за координацију , са
трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из
надлежности oпштине Житиште у саставу:
1. Душан Милићев

председник

Савета за безбедност саобраћаја

2. Лазар Јене

представник локалне самоуправе

3. Јонел Филип

представник локалне самоуправе

4. Јован Мандић
5. Драган Јешић

као представник ЈП „Развој“
заменик командира саобраћајне полиције Зрењанин као представник ПУ Зрењанин

6. Немања Ковачев ,

заменик командира , као представник ПС Житиште

7. Аладин Синанчевић,директор сектора Транспорт , као представник „Агрожив“ Житиште
8. Свјетлана Марковић као представник Одељења за инспекцијске послове ОУ Житиште
9. Ружица Трипић,

дипл. правник

као представник Прекршајног суда

10. Радојица Ивачевић

члан Општинског већа

11. Миленко Станић

члан Општинског већа

За секретара Савета одређује се Биљана Зубац дипломирани правник, Секретар СО Житиште
II
Мандат чланова Комитета траје 4 године, с тим што могу бити разрешени и пре истека мандата.
III
Савет активности обавља као стручно координационо тело, чији цељ развој и подизање нивоа
безбедности у саобраћају, унапређење саобраћајне културе и безбедности свих учесника у саобраћају,
нарочито деце и других рањивих учесника у саобраћају (пешаци, бициклисти, инвалиди, стара и изнемогла
лица и сл.)
Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће
иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја на
путевима и исте предлаже Општинском већу, а посебно иницијативе за доношење стратешких аката,
програма, планова као што су:


Стратегија безбедности саобраћаја на путевима са акционим – извршним планом безбедности
саобраћаја



Програм рада у области саобраћаја
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Програм трошења средстава намењен унапређењу безбедности саобраћаја



Иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се односе на безбедност саобраћаја
и друго

Средства за рад Савета обезбеђују се у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
IV
Задатак Савета је да:
- организује, подржава и остварује сарадњу и координацију свих субјеката који превентивно делују у
саобраћају;
-

организује и подстиче активности на саобраћајном образовању и васпитању; иницира и креира
кампање безбедности у саобраћају;

-

организује, подржава и реализује истраживања, промовише књиге и часописе и мултимедијалне
публикације из области безбедности учесника у саобраћају, у складу са Законом;

-

даје мишљење о предлозима одлука и других аката којима се уређују питања од интереса за саобраћај
и безбедност саобраћаја;

-

даје мишљење и предлоге мера за техничко уређење саобраћаја и побољшања безбедности свих
учесника у саобраћају;

-

разматра и даје мишљење на пројекте и пројектну документацију у области саобраћаја;

-

даје мишљење о предлогу Плана техничког регулисања саобраћаја;

-

организује саветовања, семинаре и друге стручне скупове из области безбедности саобраћаја;

-

сарађује са стручним и државним институцијама и другим субјектима у вези безбедности саобраћаја, у
земљи и иностранству;

-

самостално и у сарадњи са другима организује и спроводи различите видове обуке и стручног
усавршавања у области саобраћаја;

-

иницира и учествује у реализацији мера и програма унапређења знања, ставова, навика и понашања у
саобраћају;

-

прати стање безбедности саобраћаја и предлаже мере;

-

координира и умерава рад значајних субјеката у безбедности саобраћаја.
V

За обављање појединих задатака из тачке IV овог решења, Савет може ангажовати и друга лица са
потребним знањем и искуством.
VI
Савет разматра предлоге и даје мишљења на све акте који се односе на безбедност саобраћаја на
путевима.
Савет може формирати радне групе за поједине области рада.
VII
Стручне, организационе и административно-техночке послове за потребе Савета обављаће Општинска
управа Житиште у сарадњи са стручном службеом Полицијске станице општине Житиште
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Председнику , члановима и секретару Савета припада бруто накнада од 1.500,00 динара по одржаној
седници.
IX
Савет доноси Пословник о раду, којим се ближе уређује организација и начин рада, у року од 30 дана
од дана ступања на снагу овог решења.
X
Савет доноси годишњи План рада. План рада садржи активности:
- праћење стања безбедности деце у саобраћају;
-

унапређење саобраћајног образовања и васпитања на територији;

-

безбедност пешака и бициклиста у саобраћају;

-

унапређење заштитног система и нормативног и техничког регулисања саобраћаја;

-

примена савремених технологија у надзору;

-

безбедност саобраћаја на одабраним локацијама (раскрснице, прилази насељеним местима и слично);

-

формирање базе података о саобраћајним незгодама на територији општине Житиште;

-

вредновање последица саобраћајних незгода на територији општине Житиште;

-

управљање брзинама у функцији безбедности саобраћаја;

-

аутоматски надзор и контрола поштовања правила на територији општине Житиште;

-

анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима;

-

стање и тенденције у безбедности саобраћаја на територији општине Житиште;

-

уређење зона повећане угрожености пешака;

-

кампање у кључним областима безбедностима саобраћаја.

Савет се обавезује да у року од 15 дана од дана образовања утврди Предлог Програма коришћења
средстава од новчаних казни за 2013. сходно члану 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, те исти
достави Општинском већу на разматрање и усвајање.
XI
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће општине Житиште
Број : IV-22-1/2013
Дана : 25.2.2013.
Житиште

Председник Општине Житиште
Председник Општинског већа
Душан Милићев с.р.
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На основу члана 10 . Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист
Општине Житиште“ број 12/2010) Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана 22.02.2013.
године доноси:
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ
ЗА 2013.ГОДИНУ
Ред.
Бр.
I

1.

AКТИВНОСТ
ПРОГРАМИ ПРАЋЕЊА
СТАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ(мониторинг)
Контрола квалитета
ваздуха

План за 2013.
годину

2013.година
контрола по
потреби
30.000,00

2.

II

1.

2.

3.

4.

Контрола нивоа
буке

Подстицајни,
превентивни и санациони
програми и пројекти за
чојом се реализацијом
укаже потреба
Реализација по фазама
пројекат
ветро-заштитног појаса
шумска привредна
основа
Пројекти пошумљавања

Унапређење, уређење и
проширење зелених
површина(парковских,
околни простор спортско
рекреативних терена, по
потреби и у сеоским
месним заједницама)
Модернизација
ЈКСП „Екос

2013.година
контрола по
потреби
30.000,00
2013.година
Приоритети

100.000,00

2013.година
100.000,00
2013.година
200.000,00

2013.година
120.000,00

5.

6.

7.

Средства за потребе
организованог управљања
отпадом (изградња
рециклажног дворишта,
набавка опреме)
Санирање и рекултивација
дивљих депонија
Еколошки пројекти
установа за образовање

2013.година
500.000,00

2013.година
100.000,00
2013.година
20.000,00
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8.

12

2013.година
20.000,00
2013.година

6.

Еколошки пројекти месних
заједница

III
1.

Едукативни програми и јачање свести о значају заштите животне средине
Сајмови заштите животне
средине, сајмови здраве
хране,Дан планете земље
Светски дан животне
средине
Дан вода

20.000,00

2.

3.

4.

2013.година

10.000,00

Едукација циљних група
преко предавача сарадња са
НВО

2013.година

Штампање билтена
календара и
пропаг.материјала
Организација изложби

2013.година

10.000,00

10.000,00
2013.година
10.000,00

IV

1.

V

1.

УСЛУГЕ
ИНФОРМИСАЊА И
ОБЈАВЉИВАЊА
ПОДАТАКА
Услуге информисања
јавности о стању и
квалитету животне средине
и начину поступања у циљу
очувања исте
ПРОГРАМИ И
ПРОЈЕКТИ
НЕВЛАДИНОГ
СЕКТОРА
Област заштита и
унапређење животне
средине

2013.година
10.000,00

2013.година
10.000,00
Укупно динара:

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-31/2013
Дана 22.2 2013.
Житиште

1.300.000,00

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