
 
 

  СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 

ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 

Година XXVII         Житиште          18.12.2013.           Број 47. 

Излази по потреби                                                             страна  1. 

  

        На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/2009,73/2010 и 93/2012 и 62/13) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 93/12012), члана 23. Статута општине 

Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број 16/2008 од 07.10.2008. године) и 

Одлуке о буџету Општине Житиште за 2013. годину (''Службени лист  Општине Житиште'', 

број 34/2012 од 20.12.2012. године),  Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Житиште за 2013 годину( „ Службени лист општине Житиште бр.17, од 

10.06.2013.године и „Службени лист“, број 39, од 20.11.2013.године ),а на предлог 

Општинског Већа, Скупштина општине Житиште на седници од 18.12.2013.године  

доноси: 

 

О Д Л У К У 

о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  буџету   

општине  Житиште  за  2013. годину 

 
Члан 1. 

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке  о буџету општине Житиште за 2013. годину, 

која је донета на седници Скупштине општине Житиште, дана 20.11.2013. године, мења се  

члан 1. и гласи: 

  

Буџет Општине Житиште за 2013. годину састоји се од: 

 
 

 А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА У динарима 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине     726.958.426,92 

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину     724.458.426,92 

Буџетски суфицит/дефицит       

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика) 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит  

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  

Пренета неутрошена средства из ранијих година  

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине         2.500.000,00 
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Нето финансирање  

Промена стања на рачуну 

(позитивна – повећање готовинских средстава 

негативна – смањење готовинских средстава ) 

 

 

 Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су 

следећим износима у рачуну прихода и примања : 

 

Опис 
Економска 

класификација 
Буџет за 2013.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Пренета неутрошена средства из ранијих година-нераспор.вишак 

321121   

Текући приходи    726.958.426,92 

1. Порески приходи 7  

1.1 Порез на доходак грађана 711 181.048.000,00 

1.3. Порез на имовину 713   34.000.000,00 

1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133     2.800.000,00 

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134   15.000.000,00 

2. Непорески приходи     

2.1. Таксе     

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742      1.200.000,00 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422   80.000,00 

2.1.3. Боравишна такса 714552 500.000,00 

2.2. Накнаде 7145,7415,7423    11.260.000,00 

2.3. Самодопринос 711180    18.200.000,00 

2.4. Донације и трансфери     

- Донације 732   

- Трансфери од другог нивоа власти 733  300.560.426,92 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава     

- Приходи од 7411-7415 7411-7415  105.250.000,00 

- Приходи давање у закуп, односно на коришћење непокретности и 

покретних ствари у својини РС, које користи ЈЛС, односно органи, 

организације и службе ЈЛС и индиректни корисници њеног буџета 

7421 100.000,00 
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- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности 

и покретних ствари у својини ЈЛС, у складу са законом 
7421   

- Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета ЈЛС 

чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу 

њихове слободне воље 

7421     4.560.000,00 

- Од тога : приходи од продаје добара и услуга индиректних 

буџетских корисника 
742372    25.800.000,00 

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743     2.300.000,00 

-Добровољни трансфери-физ.прав.лица 744     4.000.000,00 

2.7. Остали непорески приходи     

- Мешовити и неодређени приходи 745 35.000.000,00 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 7721            50.000,00 

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 812          400.000,00 

 

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и 

издатака: 

Опис 
Економска 

класификација 

Буџет за 

2013.годину 

1 2 3 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

Текући расходи: 4  

1. Расходи за запослене 41 164.988.264,00 

- Плате и додаци запослених 411 124.878.280,00 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 22.339.984,00 

- Накнаде у натури 413 - 

- Социјална давања запосленима 414 7.965.000,00 

- Накнаде трошкова за запослене 415 6.905.000,00 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 2.900.000,00 

2. Коришћење услуга и роба 42 248.204.000,00 

- Стални трошкови 421 70.800.000,00 

- Трошкови путовања 422 5.708.000,00 

- Услуге по уговору 423 71.532.000,00 

- Специјализоване услуге 424 67.914.000,00 

- Текуће поправке и одржавање 425 9.220.000,00 
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- Материјал 426 23.030.000,00 

-Употреба земљишта, шума 434 50.000,00 

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 3.300.000,00 

- Отплата домаћих камата 441 2.900.000,00 

-Пратећи трошкови задужења 444 400.000,00 

4. Субвенције 45 64.390.000,00 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 64.390.000,00 

- Капиталне субвенције 452 - 

- Текуће субвенције приватним предузећима 454 - 

5. Дотације и трансфери 46 121.292.000,00 

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 121.292.000,00 

- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 - 

- Остале дотације и трансфери 465 - 

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 47.050.000,00 

- Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 47.050.000,00 

7. Остали расходи 48 36.289.458,00 

- Дотације невладиним организацијама 481 32.219.458,00 

- Порези, обавезне таксе и казне 482 3.070.000,00 

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 1.000.000,00 

- Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних органа 485 - 

8. Резерве 49 17.500.000,00 

- Средства резерве 499 17.500.000,00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 183.070.575,40 

9. Основна средства 51 183.070.575,40 

- Зграде и грађевински објекти 511 174.298.575,40 

- Машине и опрема 512 7.500.000,00 

- Остале некретнине и опрема 513 600.000,00 

- Нематеријална имовина 515 672.000,00 

10. Залихе 52 - 

- Робне резерве 521 - 

11. Природна имовина 54 - 
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- Земљиште 541  - 

 

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економска 

класификација 
Износ 

1 2 4 

Нето финансирање     

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9  ------ 

Примања од задуживања 91  ------ 

Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од домаћих банака) 911  ------ 

Примања од продаје финансијске имовине 92  ------ 

Примања од продаје домаће финансијске имовине 921  ------ 

Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121   

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6  

Отплата главнице 61 2.500.000,00 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 2.500.000,00 

Набавка финансијске имовине 62   

Набавка домаће финансијске имовине 621   

Промена стања на рачуну     

(позитивна – повећање готовинских средстава     

Негативна – смањење готовинских средстава)     

   

Укупни приходи буџета општине Житиште, за 2013. годину, утврђују се у износу од 

888.634.297,40 динара. 

Члан 2. 

 

У плану прихода буџета за 2013.годину,мења се члан 2. у следећим позицијама: 

      1.  Самодопринос, конто 711180, утврђује се износ од 18.200.000,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 15.500.000,00 динара 

      2.  Капитални наменски трансфери од др.нивоа власти у корист општина, конто 

7332-утврђује се износ од 29.529.309,92 уместо досадашњег износа од 21.676.000,00 

динара 

 

Члан 3. 

 

Мења се члан 3. Одлуке о буџету и гласи: 

Расходи из буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима и то : 
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    Ек. 

класиф. 
                          О п и с Средства из буџета 

 

     41 Расходи за запослене       164.988.264,00 

411000 Плате, дод. и накнаде      124.878.280,00 

412000 Соц. давања на терет послодавца        22.339.984,00 

414000 Соц. давања запосленима          7.965.000,00 

415000 Накнаде запосленима          6.905.000,00 

416000 Награде и остали посл. расх.          2.900.000,00 

     42 Коришћење роба и услуга       248.204.000,00 

421000 Стални трошкови        71.800.000,00 

422000 Трошкови путовања          5.708.000,00 

423000 Услуге по уговору        70.532.000,00 

424000 Специјализоване услуге        67.914.000,00 

425000 Текуће поправке и одржавање          9.220.000,00 

426000 Материјал        23.030.000,00 

     43 Употреба основних средстава               50.000,00 

    434 Употреба зем. и шума               50.000,00 

     44 Отплата камата          3.300.000,00 

441 Отплата домаћих камата          2.900.000,00 

444 Пратећи трошкови задуживања             400.000,00 

     45 Субвенције        64.390.000,00 

451000 Суб. јав. пред. и нефин.орг.        64.390.000,00 

     46 Донације и трансфери      121.292.000,00 

463000 Транс. ост. нивоа власти      121.292.000,00 

     47 Социјална помоћ        47.050.000,00 

472000 Нак. за соц. заш. из буџета        47.050.000,00 

     48 Остали расходи        36.289.458,00 

481000 Дотације невладиних организација        32.219.458,00 

482000 Порези, обав. таксе и казне          3.070.000,00 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова          1.000.000,00 

    499 Резерве        17.500.000,00 

499000 Средства резерве        17.500.000,00 

     51 Основна средства      183.070.575,40 

511000 Зграде и грађ. објекти      174.298.575,40 

512000 Машине и опрема           7.500.000,00 

513000 Остала основна средства             600.000,00 

515000 Нематеријална имовина             672.000,00 

543100 Шуме - 

    611 Отплате главнице         2.500.000,00 

611510 Отплата глав. дом. кредит.         2.500.000,00 

611411 Отплата глав.пословним банкама         2.500.000,00 

                                      УКУПНО:     888.634.297,40 

                                                                 

 

                                                                             Члан 4. 

           

           Члан 4.мења се и гласи: 

           Буџет за 2013.годину састоји се од: 

            

           1. Приходи у износу од 726.958.426,92 динара 

           2. Пренета новчана средства по завршном рачуну за 2012.годину у износу од 161.675.870,48  

динара 

           3. Укупни приходи:888.634.297,40 динара 

           4. Укупни расходи: 888.634.297,40 динара 
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Члан 5.  

  

               У посебном делу буџета мења се члан 5. и гласи: Средства из Одлуке о изменама и допунама 

                Одлуке у  износу од 888.634.297,40 динара. 
            

Р
аз-д

еп
  

Гл
ава 

Ф
ун

кц
и

ја 

  

П
п

зи
ц

и
ја 

  

Ек. 

кл
ас. 

  

  

О п и с 
 

Укупна средства 
  

  

1 2 3 4 5   6 7 

1.   110     

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДБОРНИЦИ 

 

Изврщни и закпнпдавни пргани, финансијски и 

фискални ппслпви и сппљни ппслпви   

  

 

    1 411 

  Плате и дпдаци заппслених 

7.650.000,00 

      2 412   Спц. дппринпси на терет ппслпда. 1.370.000,00 

      3 414   Спцијална даваоа заппсленима 500.000,00 

      4 415   Накнаде заппсленима  500.000,00 

   5 416  Јубиларне награде 200.000,00 

      6 422 

  Трпщкпви путпваоа( средства пве 

апрпп.кпристиће се за испл.:-путни 

тр.функципнера;путни тр.пдбпрника) 500.000,00 

      7 423   Услуге пп угпвпру 600.000,00 

      8 
42359

9 

  Накнада пдбпрницима  

5.100.000,00 

      9 482   Ппрези,пбавезне таксе  500.000,00 

      10 425   Текуће ппправке и пдржаваое 300.000,00 

      11 426   Материјал ( кан. мат. , бензин ) 1.300.000,00 

      12 434   Упптреба земљищта, щума 10.000,00 

   13 512  Мащине и ппрема 400.000,00 

   14 513  Остала пснпвна средства 100.000,00 

        01  

  Извпри финансираоа за функцију 110: 

Прихпди из бучета  

      Укупнп за функцију 110: 19.030.000,00 

  980   

 Образпваое неквалификпванп на другпм 

местуОва апрппријација кпристиће се за 

дпделе награда успещним и талентпваним 

ушеницима  

    472  Накнаде из бучета-ушенишке награде 700.000,00 

      Укупнп за функцију 980: 700.000,00 
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    01 

 Извпри финансираоа за раздеп 1: 

Прихпди из бучета 19.730.000,00 

2
. 

  110     

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ -Изврщни и закпнпдавни пргани, 

финансијски и фискални ппслпви и сппљни 

ппслпви  

      15 411   Плате и дпдаци заппслених 8.373.544,00 

      16 412   Спц. дппринпси на терет ппслпда. 1.532.956,00 

      17 414   Спц. даваоа заппсленима 600.000,00 

      18 415   Накнаде заппсленима 300.000,00 

      19 416   Јубиларне награде  200.000,00 

      20 422   Трпщкпви путпваоа 400.000,00 

      21 423   Услуге пп угпвпру 8.000.000,00 

      22 
42359

9 

  Накнада шланпвима већа 

3.000.000,00 

   23 425  Текуће ппправке и пдржаваое 500.000,00 

   24 426  Материјал (кан.мат.,бензин) 900.000,00 

   25 434  Упптреба земљищта, щума 10.000,00 

   26 482  Ппрези, пбавезне таксе 1.100.000,00 

   27 512  Мащине и ппрема-набавка аутпмпбила 2.200.000,00 

        01  

  Извпри финансираоа за функцију 110: 

Прихпди из бучета  

      Укупнп за функцију 110: 27.116.500,00 

    01 
 Извпри финансираоа за раздеп 2:Прихпди из 

бучета  

      Укупнп за раздеп 2:  27.116.500,00 

3 

 

3.1 130     

  Опщтинска управа 

 

      28 411   Плате и дпдатци заппслених 39.555.000,00 

      29 412   Спц. дппринпси на терет ппслпда. 7.080.000,00 

      30 414   Спц. даваоа заппсленима 1.800.000,00 

      31 41431   Отпремнине  3.000.000,00 

      32 415   Накнаде заппсленима  2.100.000,00 

   33 416  Јубиларне награде 1.000.000,00 

      34 421   Стални трпщкпви  39.000.000,00 

      35 
42191

9 

  Трпщ.рущеоа бес. изгр.пбјеката 

2.000.000,00 
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      36 422   Трпщкпви путпваоа 3.000.000,00 

      37 423   Услуге пп угпвпру 22.965.000,00 

   38 424 

 Специјализпване услуге 

-услуге анализе; прпстпрнп планираое 13.500.000,00 

   39 424 
 Специјализпване услуге-зппхигијена за 

настале трпщкпве 2.000.000,00 

      40 425   Текуће ппправке и пдржаваое 6.000.000,00 

      41 426   Материјал ( кан. мат. , бензин ) 8.800.000,00 

   41а 472  Накнаде за спц.защтиту из бучета 1.000.000,00 

      42 434   Упптреба земљищта, щума 30.000,00 

   43 482  Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 
700.000,00 

   44 483  Нпвшане казне и пенали пп рещеоу судпва 
1.000.000,00 

   45 511 

 Зграде и грађевински пбјекти 

 3.343.111,00 

   46 5114   Прпјектнп планираое 
15.000.000,00 

   47 512  Мащине и ппрема 
3.000.000,00 

   48 513  Остала пснпвна средства 
500.000,00 

    01  
  Извпри финансираоа за функцију 

130:Прихпди из бучета  

    07  Трансфери пд других нивпа власти  

      Укупнп за функцију 130: 176.373.111,00 

  150    Опщте јавне услуге-Лпкални акципни план 
 

   49 423 

 Услуге пп угпвпру-реализација ЛАП-а-ушещће 

ппщтине 

-прпграми сампзаппщљаваое, 

нпвпзаппщљаваое: 4.000.000,00 

-Прпграми: струшна пракса, пбука у 

прпфесипналним и радним вещтинама: 

3.100.000,00  

-1.200.000,00 ( 900.000,00и 300.000,000)-

дпдатна средства из бучета ппщтине  

-Јавни радпви: 1.700.000,00 динара 10.000.000,00 

    01  

  Извпри финансираоа за функцију 150: 

Прихпди из бучета  

    07 
 Трансфери пд других нивпа власти 

6.200.000,00 

      Укупнп за функцију 150: 16.200.000,00 
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160 

  

 Опщте јавне услуге некласиф.на другпм 

месту-Дптације прганизацијама- 

 

   50 481 
 Дптације друщтвеним, невладиним 

прганизацијама                             10.000.000,00 

   51 
48190

0 

 Дптације верским заједницама 

3.000.000,00 

   52 481  Дптације за финанс.пплитишких странака 1.140.000,00 

   53 481  Дптације Црвенпм крсту                               1.400.000,00 

   53/1 481  Дптација Ватрпгаснпм савезу 500.000,00 

    01  

  Извпри финансираоа за функцију 160: 

Прихпди из бучета 12.040.000,00 

    13  Средства из псталих извпра 4.000.000,00 

      Укупнп за функцију 160: 16.040.000,00 

  170    Трансакција јавнпг дуга  

      54 441  Отплата камата 2.500.000,00 

      55 444  Пратећи трпщкпви задуживаоа 400.000,00 

      56 611  Отплата главнице дпмаћим кредитприма 2.500.000,00 

    01  

  Извпри финансираоа за функцију 170: 

Прихпди из бучета  

         Укупнп за функцију 170: 5.400.000,00 

   070       Спц. защтита неквал. на др. месту  

      57 472   Накнаде за спц. защ. –ппмпћ за нпвпрпђеншад 4.000.000,00 

   58 472  Једнпкратне ппмпћи 6.000.000,00 

   58/1 472  Накнаде за спц. Защ.-превпз деце са смет.у раз 1.200.000,00 

   59 472  Трпщкпви сахране за спц.угрпжена лица 2.000.000,00 

        01  

  Извпри финансираоа за функцију 070: 

Прихпди из бучета  

          Укупнп за функцију 070: 13.200.000,00 

   112       Изврщни и закпнпдавни прган  

          

  Финансиски и фискални ппслпви Ова 

апрппријација кпристиће се за финансираое 

инвестиципних улагаоа и прпјектнпг 

планираоа  за инвестиције, а у складу са 

усвпјеним прпграмима и акципним планпвима  

      60 511   Прпјектнп планираое и инвестиципна улагаоа 117.624.154,48 

       01  

  Извпри финансираоа за функцију 112: 

Прихпди из бучета  
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    04  Трансфери пд других нивпа власти  

      Укупнп за функцију 112: 117.624.154,48 

    01 
 Извпри финансираоа за главу 3.1.Прихпди из 

бучета  

    07  Трансфери пд других нивпа власти  

     
 Укупнп за главу 3.1-са функцијпм 112( збирнп) 392.683.765,48 

 

  130 61 499  Средства резерве  

      Стална бучетска резерва 3.500.000,00 

      Текућа бучетска резерва 14.000.000,00 

    01  

  Извпри финансираоа за функцију 130: 

Прихпди из бучета  

      Укупнп за функцију 130: 17.500.000,00 

  810   

 Услуге рекреације и сппрта 

Ова апрппријација се кпристи за дптацију 

Сппртскпм савезу ппщтине Житищте и тп:  

   62 481  1.Дптације клубпвима 5.382.500,00 

   63   2.Зараде радника 2.412.000,00 

   64   3.Шкплске сппртске игре 915.000,00 

   65   4. Остали трпщкпви Сппртскпг  савеза 2.300.000,00 

    01  

  Извпри финансираоа за функцију 810: 

Прихпди из бучета  

      Укупнп за функцију 810: 11.009.500,00 

  830   

 Услуге емитпваоа и издаващтваОва 

апрппријација је намеоена за финансираое 

инфпрмисаоа на лпкалним медијима  

   66 451 
 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и прганизацијама  2.500.000,00 

   67 451 
 Израда инфпрмативнпг билтена –за рпдну 

равнпправнпст 100.000,00 

    01  
  Извпри финансираоа за функцију 

830:Прихпди из бучета  

    07  Трансфери пд другин нивпа власти   

      Укупнп за функцију 830: 2.600.000,00 

 3.2 473    Туристишка прганизација ппщтине Житищте  

      68  411    Плате и дпдатци заппслених 
3.101.740,00 

      69  412    Спц. дппринпси на терет ппслпда 555.208,00 

      70  414    Спц. даваоа заппсленима 50.000,00 
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     71 415  Накнаде заппсленима 300.000,00 

      72  421  Стални трпщкпви 300.000,00 

      73  422   Трпщкпви путпваоа 250.000,00 

      74  423   Услуге пп угпвпру                                1.900.000,00 

   74/1 424  Специјализпване услуге                               2.190.000,00 

      75  425   Текуће ппправке и пдржаваое 70.000,00 

      76  426    Материјал 450.000,00 

   77 481  Дптације из бучета-манифест.туризам  1.000.000,00 

      78  482    Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 30.000,00 

      79  512    Мащине и ппрема 150.000,00 

        01 

 Извпри финансираоа за главу 3.2. 

Прихпди из бучета  

    07  Трансфери пд других нивпа власти  

            Укупнп за главу 3.2. 10.346.948,00 

  3.3  820        Културнп прпсветна заједница  

      80  411    Плате и дпдатци заппслених 6.385.000,00 

      81  412    Спц. дппринпси на терет ппслпда 1.142.000,00 

      82 414    Спц. даваоа заппсленима 200.000,00 

   83 415  Накнада заппсленима 800.000,00 

   84 416  Јубиларне награде 200.000,00 

       85 421  Стални трпщкпви 500.000,00 

       86 422   Трпщкпви путпваоа 500.000,00 

       87  423   Услуге пп угпвпру 2.450.000,00 

       88 424    Специјализпване услуге 100.000,00 

       89 426    Материјал 500.000,00 

       90 472    Накнаде из бучета 50.000,00 

       91 481    Дптације из бучета 4.489.958,00 

       92  512   Мащине и ппрема 200.000,00 

        01 
 Извпри финансираоа за главу 3.3.Прихпди из 

бучета  

            Укупнп за главу 3.3. 17.516.958,00 

  3.4  820        Услуге културе-библиптека  

      93 411    Плате и дпдатци заппслених 5.695.000,00 

    94 412    Спц. дппринпси на терет ппслпда 1.020.000,00 

   95 414    Спц. даваоа заппсленима 200.000,00 
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   96 415  Накнада заппсленима 400.000,00 

   97 416  Јубиларне награде 200.000,00 

   98 421  Стални трпщкпви 1.400.000,00 

   99 422   Трпщкпви путпваоа 120.000,00 

   100  423   Услуге пп угпвпру 700.000,00 

   101 424    Специјализпване услуге 100.000,00 

   102 425   Текуће ппправке и пдржаваое 50.000,00 

   103 426    Материјал 150.000,00 

   104 482    Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 10.000,00 

    105  512   Мащине и ппрема 200.000,00 

     106 515  Остала пснпвна средства 400.000,00 

       01 

 Извпри финансираоа за главу 3.4. 

Прихпди из бучета  

        Укупнп за главу 3.4. 10.645.000,00 

 3.5 911    Предщкплскп пбразпваое  

   107 411  Плате и дпдаци заппслених 16.400.000,00 

   108 412  Спц. дппринпси на терет ппслпда 2.935.600,00 

   109 414    Спц. даваоа заппсленима 800.000,00 

   110 415  Накнада заппсленима 1.000.000,00 

   111 416  Јубиларне награде 300.000,00 

   112 421  Стални трпщкпви 2.000.000,00 

   113 422   Трпщкпви путпваоа 400.000,00 

   114 423   Услуге пп угпвпру  1.100.000,00 

       115 424    Специјализпване услуге 600.000,00 

   116 425   Текуће ппправке и пдржаваое 800.000,00 

   117 426    Материјал 900.000,00 

   118 482    Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 80.000,00 

   119 511  Зграде и грађевински пбјекти 200.000,00 

       120  512   Мащине и ппрема 150.000,00 

    01 

 Извпри финансираоа за главу 3.5. 

Прихпди из бучета  

          Укупнп за главу 3.5. 27.665.600,00 

    912    463  

  Оснпвнп пбразпваое- Трансфери другпм 

нивпу власти-Ова апрппријација кпристиће се 

за:  
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       121     1.О.Ш.“Свети Сава“, Житищте 40.330.000,00 

  912 122   2.О.Ш.“Никпла Тесла“, Банатскп Карађпрђевп 21.100.000,00 

  912 123   3.“О.Ш. Милпщ Цроански“, Српски Итебеј 23.062.000,00 

     
0

1 

Извпри финансираоа за функцију 912 

      Прихпди из бучета 

 

      Укупнп за функцију 912:                                      84.492.000,00 

    980     

 Образпваое неквалификпванп на другпм 

месту-Ова апрппријација намеоена је за 

финансираое превпза ушеника у пснпвним и 

средоим щкплама и тп:  

       124 472  Превпз ушеника средоих щкпла 23.000.000,00 

   125 472  Превпз ушеника пснпвних щкпла 6.638.000,00 

   126 472  Превпз студената 500.000,00 

     
0

1 

Извпри финансираоа за функцију 980 

      Прихпди из бучета  

      Укупнп за функцију 980: 30.138.000,00 

   760       Здр. неквалифик. на др. месту  

            Ова апрппријација намеоена је за:  

      127 463   Здравствени центар Зр.    02578 200.000,00 

      128 463   Дпм здравља Житищте   02513  4.200.000,00 

   129 463  Дпм здравља Житищте-дпдатне услуге 1.400.000,00 

            Извпри финансираоа за функц. 760:  

        01   Прихпди из бучета  

            Укупнп функц. 760: 5.800.000,00 

   620       ЈКСП“ Екпс“  

   130 451  Субвенције ЈКСП ''Екпс''Житищте 5.000.000,00 

  620  451 

 ЈКСП „ Екпс“-Ова апрппријација намеоена је 

за финансираое –пдржаваое зелених 

ппврщина-пдржаваое кпмуналне хигијене- 

крпз дефинисаое ппверених ппслпва пд 

стране псниваша 12.000.000,00 

   131 451  Текуће субвенције  

      Извпри финансираоа за функ.620:  

        01   Прихпди из бучета  

            Укупнп за функцију  620: 17.000.000,00 

           Фпнд сплидарнпсти – кпмесеријат  

   070       Спцијална ппмпћ угрпженима   
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            Станпвнищтвп неквалиф. на др. Месту  

      132 423   Услуге пп угпвпру 500.000,00 

      133 472   Ппмпћ лицима пп Сппразуму п реадмисији 300.000,00 

      134 472   Накнада за спцијалну защтиту  300.000,00 

      135 472 
  Накнада за  лпк.акципни план - ппмпћ 

избеглим лицима 400.000,00 

   136 511  Зграде и грађ.пбјекти-куппв., ушещ.ппщтине 100.000,00 

            Извпри финансираоа за функцију 070:  

        01   Прихпди из бучета 100.000,00 

        04    Трансфери пд псталих нивпа власти                               1.500.000,00 

            Укупнп за функцију 070: 1.600.000,00 

  3.6 090      Спцијална защтита-Центар за спцијални рад  

         Соц. помоћ угроженим лицима  

          

  Ова апропријација намењена је за 

материјалне трошкове , за дневни боравак 

за стара лица  

      137 463 
  Материјални трошкови за редован рад и 

дневни боравак старих лица 4.000.000,00 

      138 463 
  Помоћ и нега-сопствено учешће и 

средства по пројекту 4.300.000,00 

   139 463 
 Помоћ и нега у кући за децу са сметњама 

у развоју- „ Укључи се и брини“ 2.200.000,00 

            Извпри финансираоа за главу 3.6  

        01    Прихпди из бучета  

           Укупнп за главу 3.6: 10.500.000,00 

 3.7 160    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

   140 411    Плате и дпдатци заппслених 12.718.000,00 

   141 412    Спц. дппринпси на терет ппслпда-264.250,00 2.229.216,00 

   142 414    Спц. даваоа заппсленима 815.000,00 

   143 415  Накнаде заппсленима 215.000,00 

   
143/

1 
416 

 Награде заппсленима-јубиларне 

800.000,00 

   144 421  Стални трпщкпви 4.500.000,00 

   145 422   Трпщкпви путпваоа 338.000,00 

   146 423   Услуге пп угпвпру  417.000,00 

   147 424    Специјализпване услуге 200.000,00 

   148 425   Текуће ппправке и пдржаваое 800.000,00 

   149 426    Материјал 1.350.000,00 
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   150 482    Ппрези, пбавезне таксе, казне и пенали 150.000,00 

   151 463  Трансфери-месни сампдппринпс 18.200.000,00 

   
151/

1 
511 

 Зграде и грађев.пбјекти 

12.000.000,00 

   
151/

2 
511 

 Зграде и грађевински пбјекти-рекултивација 

7.853.309,92 

   
151/

2 
512 

 Мащине и ппрема 

200.000,00 

        Извпри финансираоа за главу 3.7  

      Трансфери пд других нивпа власти 19.853.309,92 

       Прихпди из бучета  

          Укупнп за главу 3.7: 62.785.525,92 

    640     Улична расвета  

      152 421  Услуге за електричну енергију 15.000.000,00 

      153 426  Материјал-за одрж.и замену  2.000.000,00 

      Извпри финансираоа за функц. 640:  

     1 Прихпди из бучета  

         Укупнп функц. 640: 17.000.000,00 

    421    
 Закуп државног пољопривредног 

земљишта  

      154 421  Стални трпщкпви 1.400.000,00 

      155 423   Услуге пп угпвпру  2.200.000,00 

     156 424    Специјализпване услуге 32.000.000,00 

   157 425  Текуће ппправке и пдржаваое 700.000,00 

   
157/

1 
426 

 Материјал 

700.000,00 

   158 511  Зграде и грађевински пбјекти 17.000.000,00 

   159 512  Мащине и ппрема 1.000.000,00 

      Извпри финансираоа за функц.421:  

     
0

1 

Прихпди из бучета 

 

     
0

7 

Трансфери  пд других нивпа власти  

 

      Укупнп функц. 421: 55.000.000,00 

  421    Фонд за развој пољопривреде  

   159 451  Текуће субвенције за пољопривреду 42.000.000,00 

      Извпри финансираоа за функц.421:  

      Прихпди из бучета  



Брпј 47.   18.12.2013. гпдине    „Службени лист Опщтине Житищте“      страна  17 

 
      Укупнп функц. 421: 42.000.000,00 

  421           Аграрни буџет  

   160 451  Текуће субвенције за пољопривреду 2.000.000,00 

         Извпри финансираоа за функц.421:  

         Прихпди из бучета  

         Укупнп функц. 421: 2.000.000,00 

    160   
 Опщте јавне услуге некласификпване на 

другпм месту-Опщтинска избпрна кпмисија  

      161 423  Накнаде шланпвима  кпмисије 500.000,00 

         Извпри финансираоа за функц. 160  

         Прихпди из бучета  

       

 

 

 Укупнп функц. 160: 

500.000,00 

   3.8  620    ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ РАЗВОЈ“, ЖИТИШТЕ  

     162 411    Плате и дпдатци заппслених 25.000.000,00 

   163 412    Спц. дппринпси на терет ппслпда 4.475.000,00 

   164  415   Накнада заппсленима 1.290.000,00 

   165 421  Стални трпщкпви 5.700.000,00 

   166 422   Трпщкпви путпваоа 200.000,00 

   167 423   Услуге пп угпвпру  4.700.000,00 

   168 424    Специјализпване услуге 4.800.000,00 

   169 426    Материјал 5.800.000,00 

   
169/

1 
441 

 Отплата камата-лизинг 

400.000,00 

   170 482  Ппрези, пбавезне таксе 500.000,00 

   171 511  Зграде и грађевински пбјекти 2.000.000,00 

   
171/

1 
513 

 Нематеријална импвина-дпдати 

272.000,00 

       Извпри финансираоа за главу 3.8  

       Прихпди из бучета 24.362.000,00 

     
1

3 

Средства из псталих извпра 

29.475.000,00 

       Укупнп за главу 3.8: 55.137.000,00 

  451   

 Друмски сапбраћај-пдржаваое путева 

Ова апрппријација кпристиће се за пдржаваое 

путне мреже на теритприји ппщтине Житищте  

   172 42441  Услуге пдржаваоа путева  
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      Извпри финансираоа за функц.451:  

     
0

1 

Прихпди из бучета 

4.465.000,00 

     
0

4 

Трансфери пд других нивпа власти 

6.859.000,00 

      Укупнп функц. 451: 11.324.000,00 

  147   

 Фпнд за развпј приватнпг предузетнищтва 

  

   173 451  Текуће субвенције 790.000,00 

     

 Извпри финансираоа за функцију 147 

Прихпди из бучета  

      Укупнп функција 147 790.000,00 

 3.9 560    Бучетски фпнд за защтиту живптне средине  

   174 423   Услуге пп угпвпру  200.000,00 

   175 424    Специјализпване услуге                               1.100.000,00 

      Извпри финансираоа за главу 3.9  

      Прихпди из бучета  

      Укупнп за главу 3.9: 1.300.000,00 

  360 176 463  Јавни ред и безбеднпст 2.300.000,00 

      РАСХОДИ: 888.634.297,40 

 

После члана 5, додаје се: 

Члан 5а. 

             Измене расхода у посебном делу буџета су следеће: 

 

1.-Код раздела  2.-Председник општине, општинско веће: 

 

-Редни број 15, конто 411-Плате, додаци и накнаде,утврђује се износ од 8.373.544,00 

динара,уместо досадашњег износа од 7.500.000,00 динара. 

-Редни број 16, конто 412-Социјални доприноси на терет послодавца, утврђује се износ од 

1.532.956,00 динара, уместо досадашњег износа од 1.342.500,00 динара. 

Средства у износу од 1.064.000,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве, по 

Одлуци општинског Већа, број: IV-401-323/2013, од 11.12.2013.године. 

 

 Укупно за раздео 2, функција 110,утврђује се износ од 27.116.500,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 26.052.500,00 динара. 

   

2.-Код раздела 3-Општинска управа: 

-Редни број 31, конто 414-Социјална давања запосленима-отпремнине,утврђује се износ од 

3.000.000,00 динара, уместо досадашњих 5.000.000,00 динара. 

-Редни број 37, конто 423-Услуге по уговору, утврђује се износ од 22.965.000,00 динара,  
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уместо досадашњег износа од 27.025.000,00 динара 

-Редни број 41, конто 426-Материјал, утврђује се износ од 8.800.000,00 динара уместо 

досадашњих 8.000.000,00 динара. 

 

 Укупно за раздео 3, функцију 130, утврђује се износ од 176.373.111,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 181.633.111,00 динара. 

   

3.- Код функције 820- Културно просветна заједница: 

 

-Редни број 80, конто 411-Плате, додаци запосленима, утврђује се износ од  6.385.000,00 

динара, уместо досадашњег износа од 6.235.000,00 динара. 

-Редни број 81, конто 412-Социјални доприноси на терет послодавца, утврђује се износ од 

1.142.000,00 динара уместо досадашњег износа од 1.116.000,00 динара.Средства у износу 

од 176.000,00 динара обезбеђена су из текуће буџетске резерве, по Одлуци Општинског 

Већа, број IV-401-322/2013. 

-Редни број 87, конто 423-Услуге по уговору, утврђује се износ од 2.450.000,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара. 

 

 Укупно за функцију 820, Културно просветна заједница, утврђује се износ од 

17.516.958,00 динара,уместо досадашњег износа од 16.890.958,00 динара. 

 

4.- Код функције 911- Предшколско образовање: 

 

- Редни број 109, конто 414-Социјална давања запосленима, утврђује се износ од 

800.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 500.000,00 динара.  

- Редни број 116, конто 425-Текуће поправке и одржавање, утврђује се износ од 800.000,00 

динара,уместо досадашњег износа од 500.000,00 динара.  

- Редни број 117, конто 426-Материјал, утврђује се износ од 900.000,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 500.000,00 динара.  

 

 Укупно за функцију 911,Предшколско образовање ,утврђује се износ од  

27.665.600,00 динара,уместо досадашњег износа од 26.665.600,00 динара. 

 

5.- Код функције 160-Месне заједнице 

 

-Редни број 144, конто 421-Стални трошкови, утврђује се износ од 4.500.000,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 2.430.000,00 динара. 

-Редни број 148, конто 425-Текуће поправке и одржавање, утврђује се износ од 800.000,00 

динара уместо досадашњег износа од 600.000,00 динара. 

-Редни број 149, конто 426-Материјал, утврђује се износ од 1.350.000,00 динара, уместо 

досадашњег износа од 2.350.000,00 динара 

 

-Редни број 151, конто 463-Трансфер-месни самодопринос, утврђује се износ од 

18.200.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 15.500.000,00 динара. 

 

Додаје се редни број 151/2, конто 511-Зграде и грађевински објекти, у износу од 

7.853.309,92 динара, а планом нису била предвиђена. Средства су додељена Месној 

заједници Равни Тополовац у износу од 3.853.309,92 динара за израду и реализацију 

пројекта“ Рекултивација и ревитализација напуштених копова“, од стране Покрајинског 

секретаријата за енергетику и минералне сировине.  

 

Средства у износу од 4.000.000,00 динара додељена су Месној заједници Честерег, за 

израду и реализацију пројекта“ Рекултивација и ревитализација напуштених копова“, од  
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стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине. 

 

 Укупно за функцију 160-Месне заједнице, утврђује се износ од 62.785.525,92 

динара, уместо досадашњег износа од 50.962.216,00 динара. 

 

6- Код функције 620- ЈП Развој: 

 

-Редни број 165, конто 421-Стални трошкови, утврђује се износ од 5.700.000,00 динара, 

уместо досадашњег износа од 5.400.000,00 динара 

 

-Редни број 167, конто 423-Услуге по уговору, утврђује се износ од 4.700.000,00 динара, 

уместо досадашњих 3.700.000,00 динара. 

 

 Укупно за функцију 620-Развој заједнице, утврђује се износ од 55.137.000,00 

динара, уместо досадашњег износа од 53.837.000,00 динара. 

 

                                                                         Члан 6. 

 

  Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште, за 2013. 

годину, остају    и даље на снази. 

Члан 7. 

   

  Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2013.  

годину, доставити Министарству финансија  и исту објавити у Службеном листу општине 

Житиште. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број: I-400-7/2013  

         Дана: 18.12.2013.године                                        Председник Скупштине општине Житиште 

         Ж И Т И Ш Т Е                                                                    Драган Миленковић с.р. 

 

 

 

                                                        * * * * * 
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 

54/2009,73/2010 и 93/2012,62/13, 63/2013 и 108/2013) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 93/12012), члана 23. 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 18.12.2013. године доноси:  

 
 

ОДЛУКУ  о буџету општине Житиште за   2014. 

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета СО 

Житиште за 2014.годину (у даљем тексту: буџет), њено извршење, обим задуживања за 

потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката, управљање јавним дугом, 

коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских 

корисника, права и обавезе корисника буџетских средстава. 

1. ОПШТИ ДЕО 

Члан 2. 

             Буџет Општине Житиште за 2014. годину састоји се од: 
 

 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 

У динарима 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 733.582.224,00 

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину 729.982.224,00 

Буџетски суфицит/дефицит  

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика) 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит  

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  

Пренета неутрошена средства из ранијих година  

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 3.600.000,00 

Нето финансирање  

Промена стања на рачуну 

(позитивна – повећање готовинских средстава 

негативна – смањење готовинских средстава ) 
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 Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су 

следећим   износима у рачуну прихода и примања : 

 

Опис 
Економска 

класификација 

Буџет за 

2014.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДИ И ПРИМАЊА    

Текући приходи    

1. Порески приходи 7 262.046.000,00 

1.1 Порез на доходак грађана 711     201.046.000,00 

1.3. Порез на имовину 713       55.900.000,00 

1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133         2.000.000,00 

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134       13.000.000,00 

2. Непорески приходи    

2.1. Таксе      155.550.000,00 

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742    154.950.000,00 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422         100.000,00 

2.1.3. Боравишна такса 714552         500.000,00 

2.2. Накнаде 7145,7415,7423     145.700.000,00 

2.3. Самодопринос 711180       17.000.000,00 

2.4. Донације и трансфери    

- Донације 732  

- Трансфери од другог нивоа власти 733     312.136.224,00 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава     

- Приходи од 7411-7415 7411-7415     108.200.000,00 

- Приходи давање у закуп, односно на коришћење 

непокретности и покретних ствари у својини РС, 

које користи ЈЛС, односно органи, организације и 

службе ЈЛС и индиректни корисници њеног 

буџета 

7421  

- Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини ЈЛС, у складу са законом 

7421           100.000,00 
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- Приходи настали продајом услуга корисника 

средстава буџета ЈЛС чије је пружање уговорено 

са физичким и правним лицима на основу њихове 

слободне воље 

7421  

- Од тога : приходи од продаје добара и услуга 

индиректних буџетских корисника 
742372        30.000.000,00 

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743         2.300.000,00 

-Добровољни трансфери-физ.прав.лица 744         3.000.000,00 

2.7. Остали непорески приходи    

- Мешовити и неодређени приходи 745        4.000.000,00 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године 
7721              50.000,00 

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 812            200.000,00 

 

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и 

издатака: 

Опис 
Економска 

класификација 

Буџет за 

2014.годину 

1 2 3 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

Текући расходи: 4  

1. Расходи за запослене 41 173.572.833,00 

- Плате и додаци запослених 411 125.956.434.00 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 22.534.665.00 

- Накнаде у натури 413 700.000,00 

- Социјална давања запосленима 414 7.520.000,00 

- Накнаде трошкова за запослене 415 8.351.734,00 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 3.410.000,00 

-Посланички додатак, накнада одборницима 417 5.100.000,00 

2. Коришћење услуга и роба 42 242.777.243,00 

- Стални трошкови 421 73.374.219,00 

- Трошкови путовања 422 6.262.000,00 

- Услуге по уговору 423 64.357.724,00 
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- Специјализоване услуге 424 59.645.000,00 

- Текуће поправке и одржавање 425 12.508.000,00 

- Материјал 426 26.630.300,00 

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 1.650.000,00 

- Отплата домаћих камата 441 1.250.000,00 

-Пратећи трошкови задужења 444 400.000,00 

4. Субвенције 45 27.100.000,00 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 451 27.100.000,00 

- Капиталне субвенције 452  

- Текуће субвенције приватним предузећима 454  

5. Дотације и трансфери 46 75.595.388,00 

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 71.795.338,00 

- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632  

- Остале дотације и трансфери 465          3.800.000,00 

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 52.180.000,00 

- Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 52.180.000,00 

7. Остали расходи 48 34.327.810,00 

- Дотације невладиним организацијама 481 32.362.000,00 

- Порези, обавезне таксе и казне 482 

3.665.810,00 

 

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 2.100.000,00 

- Накнаде штете за повреде или штету нанету од 

државних органа 485  

8. Резерве 49 16.800.000,00 

- Средства резерве 499 16.800.000,00 

Издаци за нефинансијску имовину 5  

9. Основна средства 51 101.679.000,00 

- Зграде и грађевински објекти 511 77.569.000,00 

- Машине и опрема 512 22.810.000,00 

- Остале некретнине и опрема 513 900.000,00 
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- Нематеријална имовина 515 900.000,00 

10. Залихе 52  

- Робне резерве 521  

11. Природна имовина 54  

- Земљиште 541  

 

      Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економска 

класификација 
Износ 

1 2 4 

Нето финансирање     

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9  ------ 

Примања од задуживања 91  ------ 

Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од 

домаћих банака) 
911 

 ------ 

Примања од продаје финансијске имовине 92  ------ 

Примања од продаје домаће финансијске имовине 921  ------ 

Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121   

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине 6  

Отплата главнице 61  

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 3.600.000,00 

Набавка финансијске имовине 62   

Набавка домаће финансијске имовине 621   

Промена стања на рачуну     

(позитивна – повећање готовинских средстава     

Негативна – смањење готовинских средстава)     
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Члан 3. 

 

Буџет за 2014.годину састоји се од: 

-приходи и примања у износу од 733.582.224,00 динара 

 -расхода и издатака у износу од  733.582.224,00 динара 

 

Члан 4. 

 

          Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од           

13.800.000,00 динара. 

          Средства из става 1.овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене 

апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.     

          Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење 

о употреби средстава текуће буџетске резерве. 

 

Члан 5. 

 

          Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од  3.000.000,00 

динара и користе се у складу са чланом 70.Закона о буџетском систему. 

           Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење 

о употреби средстава сталне буџетске резерве. 

 

Члан 6. 

 

           Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2014 годину и наредне две године, а 

који су исказани у Табели број 3: 

 

 

 

  КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016 
СДК 

 ЖИТИШТЕ    
       

Табела 
3. 

Укупно сви пројекти:  0 0      

При
о 

рите
т 

Назив 
капиталног 

пројекта 

Година 
почетка 
финанси

рања 
пројекта 

Година 
завршетк

а 
финанси

рања 
пројекта 

Укупна 
вредност 
пројекта 

Реализов
ано до 

2011.годи
не 

Обезбеђен
о у Буџету 

2012 

Процена 
извршењ

а до 
краја 
2012 

2013 2014  2015 
Након   
2015 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Израда 
Главног 
пројекта 
гравитационе 
канализационе 
мреже у 
Житишту 

2014 2014 2.600.000  100.000   2.500.000   

2 Изградња 
гравитационе 
канализационе 
мреже у 
Житишту 

2014 2020 240.000.000  25.000.000   90.000.000 90.000.00  

3 Израда 
Главног 
пројекта за 
инфраструктур
но опремање 
радне зоне 

2014 2014 2.500.000  1.500.000   1.000.000   

4 Инфраструкту
рно опремање 
радне зоне 

2014       2015 40.500.000  10.000.000   30.500.000   

5 Реконструкциј
а и санација 
улица у 
насељеним 
местима 
(Банатски 
Двор, Равни 
Тополовац, 
Торда, Српски 
Итебеј) 

2014 2014 50.700.000  10.000.000   40.700.000   

6 Израда 2014 2014 800.000  800.000   800.000   
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Главног 
пројекта за 
изградњу 
фискултурне 
сале у 
Банатском 
Карађорђеву 

7 Изградња 
фискултурне 
сале у 
Банатском 
Карађорђеву 

2014 2014 40.500.000  6.800.000   33.700.000   

8 Израда 
техничке 
документације 
за санацију 
тротоара и 
постављање 
мобилијара у 
парку у 
Житишту 

2014 2014 100.000  100.000   100.000   

9 Санација 
тротоара и 
постављање 
мобилијара у 
парку у 
Житишту 

2014 2014 7.000.000  2.000.000   5.000.000   

10 Пројекат 
црпне станице 
у Житишту 

2014 2014 900.000  180.000   720.000   

11 Изградња 
црпне станице  

2014 2014 5.000.000  2.000.000   3.000.000   

12 Еко чесма у 
Равном 
Тополовцу 

2014 2014 3.500.000  1.000.000   2.500.000   

13 Изградња 
Месне 
заједнице у 
Торку 

2014 2014 18.000.000  3.500.000   14.500.000   

14 Реконструкциј
а Дома 
културе у 
Житишту са 
изменом 
пројекта 

2014 2014 8.400.000  5.400.000   3.000.000   

15 Израда 
техничке 
документације 
за уређење 
пешачких 
стаза у 
насељеним 
местима 

2014 2014 1.000.000  1.000.000   1.000.000   

16 Уређење 
пешачких 
стаза у 
насељеним 
местима 

2014 2014 6.000.000  6.000.000   6.000.000   

17 Санација 
локалних 
путева, улица 
и крпљење 
ударних рупа у 
насељеним 
местима 
општине 
Житиште 

2014 2014 5.500.000  5.500.000   5.500.000   

18 Повећање 
енергетске 
ефикасности 
реконструкцијо
м котларница 
у школама, 
предшколским 
установама, 
домовима 
културе и дому 
здравља 

2014 2014 6.700.000  6.700.000   6.700.000   

19 Реконструкциј
а спортских 
терена за 
мале спортове 
у насељеним 
местима 
општине 
Житиште 
(Нови Итебеј, 
Равни 
Тополовац, 
Житиште, 
Хетин, Торда, 
Честерег, 
Банатски 

2014 2014 9.000.000  9.000.000   9.000.000   
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Двор) 

20 Израда 
техничке 
документације 
за санацију 
крова Месне 
канцеларије у  
Карађорђеву 

2014 2014 250.000  250.000   250.000   

21 Санација 
крова Месне 
канцеларије у  
Карађорђеву 

2014 2014 2.300.000  2.300.000   2.300.000   

22 Завршетак 
радова на 
Ловачком дому 
у Торди 

2014 2014 3.500.000  3.500.000   3.500.000   

23 Санација 
зграде 
Добровољног 
ватрогасног 
друштва у 
Новом Итебеју 

2014 2014 300.000  300.000   300.000   

24 Израда 
техничке 
документације 
за санацију 
крова 
предшколске 
установе у 
Житишту 

2014 2014 250.000  250.000   250.000   

25 Санација 
крова 
предшколске 
установе у 
Житишту 

2014 2014 2.000.000  2.000.000   2.000.000   

26 Завршетак 
санације 
Ловачког дома 
у Хетину 

2014 2014 300.000  300.000   300.000   

27 Израда 
техничке 
документације 
за санацију 
крова Дома 
културе у 
Банатском 
Вишњићеву 

2014 2014 250.000  250.000   250.000   

28 Санација 
крова Дома 
културе у 
Банатском 
Вишњићеву 

2014 2014 1.200.000  1.200.000   1.200.000   

29 Израда 
техничке 
документације 
за санацију 
крова Дома 
културе у 
Банатском 
Двору 

2014 2014 200.000  200.000   200.000   

30 Санација 
крова Дома 
културе у 
Банатском 
Двору 

2014 2014 1.700.000  1.700.000   1.700.000   

31 Реконструкциј
а пода и 
преградних 
зидова у 
основној 
школи у 
Житишту 

2014 2014 5.000.000  5.000.000   5.000.000   

32 Израда 
техничке 
документације 
за санацију 
зграде Дома 
културе у 
Честерегу 

2014 2014 200.000  200.000   200.000   

33 Санација 
зграде Дома 
културе у 
Честерегу 

2014 2014 1.500.000  1.500.000   1.500.000   

34 Санација свих 
дивљих 
депонија са 
израдом 
елабората на 
територији 
општине 
Житиште 

2014 2014 4.000.000  4.000.000   4.000.000   
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35 Израда 

пројектно 
техничке 
документације 
за 
реконструкцију 
спортских 
терена у 
насељеним 
местима 
општине 
Житиште 
(Нови Итебеј, 
Равни 
Тополовац, 
Житиште, 
Хетин, Торда, 
Честерег, 
Банатски 
Двор) 

 
2014 

 
2014 1.000.000  1.000.000   1.000.000   

36 Израда 
пројектно 
техничке 
документације 
за Дом културе 
у Равном 
Тополовцу 

2014 2014 400.000  400.000   400.000   

37 Израда 
пројектно 
техничке 
документације 
за изградњу 
семафора у 
Торку 

2014 2014 200.000  200.000   200.000   

38 Изградња 
семафора у 
Торку 

2014 2014 5.500.000  1.500.000   4.000.000   

39 Израда 
пројектно 
техничке 

документације 
за 
реконструкцију 
котларница у 
школама, 
предшколским 
установама, 
домовима 
културе и дому 
здравља 

2014 2014 700.000  700.000   700.000   

40 Израда 
пројектно 
техничке 
документације 
за 
термоминерал
не бушотине у 
Торди 

2014 2014 1.500.000  1.500.000   1.500.000   

40а Санација 
цркве у Торди 2014 2016      1.900.000   

41 Израда 
пројектно 
техничке 
документације 
потпуне 
санације и 
ремедијације 
сметлишта у 
Торку 

2014 2014 500.000  500.000   500.000   

42 Израда 
пројектно 
техничке 
документације 
за трим стазу у 
Банатском 
Двору 

2014 2014 300.000  300.000   300.000   

43 Израда 
пројектно 
техничке 
документације 
за балон салу 
у Честерегу 

2014 2014 600.000  600.000   600.000   

44 Израда 
пројектно 
техничке 
документације 
за изградњу 
атмосферске 
канализације у 
општини 
Житиште 

2014 2014 6.000.000  3.000.000   3.000.000   

45 Израда 
техничке 2014 2014 1.200.000  400.000   800.000   
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документације 
за 
реконструкцију  
дела 
водоводне 
мреже у 
Банатском 
Карађорђеву 
(замена 
азбестних 
цеви) 

46 Израда 
техничке 
документације 
за 
реконструкцију  
дела 
водоводне 
мреже у 
Честерегу 
(замена 
азбестних 
цеви) 

2014 2014 400.000  100.000   300.000   

47 Израда 
техничке 
документације 
за 
реконструкцију  
дела 
водоводне 
мреже у Међи 
(замена 
азбестних 
цеви) 

2014 2014 200.000  200.000   200.000   

48 Израда ПДР-а 
за опремање 
радне зоне у 
Честерег-
Банатско 
Карађорђево 

2014 2014 1.000.000  200.000   800.000   

49 Израда ПДР-а 
за опремање 
радне зоне у 
Српски Итебеј-
Нови Итебеј 

2014 2014 1.000.000  200.000   800.000   

50 Опремање 
Јавних 
предузећа у 
циљу 
побољшања 
услуга које 
користе 
грађани 
општине 
Житиште 

2014 2014 18.200.000  18.200.000   18.200.000   

51 Испитивање 
техничких 
карактеристик
а и квалитета 
дистрибуције 
гаса, 
укључујући 
инвестициона 
улагања 

2014 2014 9.504.000  9.504.000   9.504.000   

52 Санација и 
опремање 
Дома културе 
у Хетину са 
израдом 
пројекта 

2014 2014 1.500.000  1.500.000   1.500.000   

53 Адаптација 
старе зграде у 
Хетину са 
израдом 
пројекта (Етно 
кућа и Дом 
пензионера) 

2014 2014 500.000  500.000   500.000   

54 Санација 
спољне 
фасаде Дома 
културе у 
Међи са 
израдом 
пројекта 

2014 2014 550.000  550.000   550.000   

55 Санација 
кровне 
конструкције и 
израда 
пројекта за ФК 
у Међи 

2014 2014 400.000  400.000   400.000   

56 Санација 
зграде Месне 
заједнице у 

2014 2014 400.000  400.000   400.000   
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Новом 
Итебеју- 
канцеларија за 
младе 

57 Изградња трга 
и паркинга 
испред тржног 
центра у 
Житишту 

2014 2014 2.500.000  2.500.000   2.500.000   

58 Изградња 
путева и стаза 
на гробљима у 
свим местима 
општине 
Житиште са 
израдом 
пројекта 

2014 2014 6.000.000  3.000.000   3.000.000   

59 Завршетак 
изградње 
пијаце у Торку 

2014 2014 700.000  700.000   700.000   

60 Завршетак 
капеле у Торку 2014 2014 1.700.000  1.700.000   1.700.000   

61 Уређење и 
ревитализациј
а парка у 
Српском 
Итебеју 

2014 2014 2.500.000  2.500.000   2.500.000   

62 Санација и 
ремедијација 
сметлишта у 
Торку 

2014 2014 2.500.000  2.500.000   2.500.000   

63 Опремање 
пољочуварске 
службе, 
противградне 
заштите 

2014 2016 3.000.000  1.000.000   1.000.000   

64 Набавка 
мамографа-
Дом здравља 

2014 2015 7.000.000     3.500.000   

65 Изградња  
фискултурне 
сале и 
доградња 
школе у Торди 

2014 2016 65.000.000,0     1.000.000,0   

66 Санација Дома 
културе у 
Новом Итебеју 

2014 2015 10.000.000,0     5.000.000 5.000.000  

67 Увођење гаса 
и централног 
грејања и 
замена 
прозора у 
згради месне 
заједнице и 
месне 
канцеларије у 
Торди 

2014 2015 1.500.000     1.500.000   

 

  
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2014 - 2016 

СДК 

  ЖИТИШТЕ  
        

Табела 
3а 

#### Укупно сви пројекти:       

Р.бр. 
Назив капиталног 

пројекта 

Конто    
3 

ниво 
Опис конта Извор Опис извора 

Буџет 
2012 

2013 2014  2015 
Након   
2015 

0 1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8 

1 

Израда Главног пројекта 
гравитационе 
канализационе мреже у 
Житишту 

511  
 Пројектно 
планирање 

 01/07 

 Приходи из 
буџета100.000 
 ПС пољопривреда 
1.300.000 
Канцел. за одрж. 
развој 1.200.000  

  2.600.000   

2 
Изградња гравитационе 
канализационе мреже у 
Житишту 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

07 
Приходи из буџета 
25.000.000 
 ФКУ 90.000.000 

  240.000.000   

3 

Израда Главног пројекта 
за инфраструктурно 
опремање радне зоне 

511 
Пројектно 
планирање 

01 /07 

Приходи из буџета 
1.500.000 
Канцел. за одрж. 
развој 1.000.000 

  2.500.000   

4 
Инфраструктурно 
опремање радне зоне  511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 

 01/07 
 Приходи из буџета 
10.000.000 
ФКУ 30.500.000 

  40.500.000   

5 

Реконструкција и санација 
улица у насељеним 
местима (Банатски Двор, 
Равни Тополовац, Торда, 

 511 
 Зграде и 
грађевински 
објекти 

01/07  
Приходи из буџета 
10.000.000 
ФКУ 40.700.000 

  50.700.000   
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Српски Итебеј) 

6 

Израда Главног пројекта 
за изградњу фискултурне 
сале у Банатском 
Карађорђеву 

511  
 Пројектно 
планирање 

01/07  
  Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 800.000 

  800.000   

7 
Изградња фискултурне 
сале у Банатском 
Карађорђеву 

511  
Зграде и 
грађевински 
објекти 

07  
  Приходи из буџета 
6.800.000 
ФКУ 33.700.000 

  40.500.000   

8 

Израда техничке 
документације за санацију 
тротоара и постављање 
мобилијара у парку у 
Житишту 

511  
   Пројектно 
планирање 

07  
  Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 100.000 

  100.000   

9 
Санација тротоара и 
постављање мобилијара у 
парку у Житишту 

511 
 Зграде и 
грађевински 
објекти  

01/07  
 Приходи из буџета 
2.000.000 
ФКУ 5.000.000 

  7.000.000   

10 

Пројекат црпне станице у 
Житишту 

 511 
 Пројектно 
планирање 

01/07  

 Приходи из буџета 
закупа држ. 
земљишта  180.000 
ПС за пољопривреду 
720.000 

  900.000   

11 

Изградња црпне станице  

511  
Зграде и 
грађевински 
објекти  

01/07  

 Приходи из буџета  
Програма мин. 
сировина 2.000.000 
ПС за пољопривреду 
3.000.000 

  5.000.000   

12 Еко чесма у Равном 
Тополовцу 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

01/07 

  Приходи из буџета  
Програма мин. 
сировина 1.000.000 
ПС за пољопривреду 
2.500.000 

  3.500.000   

13 Изградња Месне 
заједнице у Торку 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

01/07 

 Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 7.500.000 
Министарство 
рег.разв. ПС за 
енергетику 
10.500.000 

  18.000.000   

14 Реконструкција Дома 
културе у Житишту са 
изменом пројекта 511 

Зграде и 
грађевински 
објекти  

01/07 

  Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 5.400.000 
ПС за привреду 
3.000.000 

  8.400.000   

   15 Израда техничке 
документације за уређење 
пешачких стаза у 
насељеним местима 

511 
Пројектно 
планирање 

01 
Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 1.000.000 

  1.000.000   

16 Уређење пешачких стаза 
у насељеним местима 511 

Зграде и 
грађевински 
објекти  

01/07 
Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 6.000.000 

  6.000.000   

17 Санација локалних 
путева, улица и крпљење 
ударних рупа у 
насељеним местима 
општине Житиште 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

01 
Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 5.500.000 

  5.500.000   

18 Повећање енергетске 
ефикасности 
реконструкцијом 
котларница у школама, 
предшколским 
установама, домовима 
културе и дому здравља 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

01/07 
Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 6.700.000 

  6.700.000   

19 Реконструкција спортских 
терена за мале спортове 
у насељеним местима 
општине Житиште (Нови 
Итебеј, Равни Тополовац, 
Житиште, Хетин, Торда, 
Честерег, Банатски Двор) 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

01 
Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 9.000.000 

  9.000.000   

20 Израда техничке 
документације за санацију 
крова Месне канцеларије 
у  Карађорђеву 

511 
Пројектно 
планирање 

07 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 250.000 
  250.000   

21 Санација крова Месне 
канцеларије у  
Карађорђеву 

511 Зграде и 

грађевински 

објекти  
01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 2.300.000 
  2.300.000   

22 Завршетак радова на 
Ловачком дому у Торди 

511 Зграде и 

грађевински 

објекти  
01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 3.500.000 
  3.500.000   

23 Санација зграде 
Добровољног ватрогасног 
друштва у Новом Итебеју 

511 Зграде и 

грађевински 

објекти  
01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 300.000 
  300.000   

24 Израда техничке 
документације за санацију 
крова предшколске 
установе у Житишту 

511 
Пројектно 
планирање 

01 

Приходи из буџета 

Програма мин.   250.000   



Брпј 47.   18.12.2013. гпдине    „Службени лист Опщтине Житищте“      страна  33 

 
сировина 250.000 

25 Санација крова 
предшколске установе у 
Житишту 

511 Зграде и 

грађевински 

објекти  
01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 2.000.000 
  2.000.000   

26 Завршетак санације 
Ловачког дома у Хетину 

511 Зграде и 

грађевински 

објекти  
01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 300.000 
  300.000   

27 Израда техничке 
документације за санацију 
крова Дома културе у 
Банатском Вишњићеву 

511 

Пројектно 
планирање 

01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 250.000 
  250.000   

28 Санација крова Дома 
културе у Банатском 
Вишњићеву 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 1.200.000 
  1.200.000   

29 Израда техничке 
документације за санацију 
крова Дома културе у 
Банатском Двору 

511 

Пројектно 
планирање 

01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 200.000 
  200.000   

30 Санација крова Дома 
културе у Банатском 
Двору 

511 Зграде и 

грађевински 

објекти  
01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 1.700.000 
  1.700.000   

31 Реконструкција пода и 
преградних зидова у 
основној школи у 
Житишту 

511 Зграде и 

грађевински 

објекти  
01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 5.000.000 
  5.000.000   

32 Израда техничке 
документације за санацију 
зграде Дома културе у 
Честерегу 

511 

Пројектно 
планирање 

01 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 200.000 
  200.000   

33 Санација зграде Дома 
културе у Честерегу 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 1.500.000 
  1.500.000   

34 Санација свих дивљих 
депонија са израдом 
елабората на територији 
општине Житиште 

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 3.500.000 

Приходи из буџета 

закупа држ. 

земљишта, ПС за 

заштиту животне 

средине 1.000.000 

  4.000.000   

35 Израда пројектно 
техничке документације 
за реконструкцију 
спортских терена у 
насељеним местима 
општине Житиште (Нови 
Итебеј, Равни Тополовац, 
Житиште, Хетин, Торда, 
Честерег, Банатски Двор) 

511 

Пројектно 
планирање 

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 1.000.000 

  1.000.000   

36 Израда пројектно 
техничке документације 
за Дом културе у Равном 
Тополовцу 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 400.000 
  400.000   

37 Израда пројектно 
техничке документације 
за изградњу семафора у 
Торку 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 200.000 
  200.000   

38 Изградња семафора у 
Торку 

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти 

 

Приходи из буџета 

од наплате саобраћ. 

новч. казни 

1.500.000 

ПС за привреду 

4.000.000 

  5.500.000   

39 Израда пројектно 
техничке документације 
за реконструкцију 
котларница у школама, 
предшколским 
установама, домовима 
културе и дому здравља 

511 

Пројектно 
планирање 

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 700.000 
  700.000   
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40 Израда пројектно 

техничке документације 
за термоминералне 
бушотине у Торди 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 1.000.000 
  1.000.000   

40а Санација цркве у Торди 511 Зграде и 

грађ.објекти  

Транф.други ниво 

власти   1.900.000   

41 Израда пројектно 
техничке документације 
потпуне санације и 
ремедијације сметлишта у 
Торку 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 500.000   1.500.000   

42 Израда пројектно 
техничке документације 
за трим стазу у Банатском 
Двору 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 300.000 
  300.000   

43 Израда пројектно 
техничке документације 
за балон салу у Честерегу 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 600.000 
  600.000   

44 Израда пројектно 
техничке документације 
за изградњу атмосферске 
канализације у општини 
Житиште 

511 Пројектно 

планирање 

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 3.000.000 

ПС за пољопривреду 

3.000.000 

  6.000.000   

45 Израда техничке 
документације за 
реконструкцију  дела 
водоводне мреже у 
Банатском Карађорђеву 
(замена азбестних цеви) 

511 Пројектно 

планирање 

 

Приходи из буџета 
400.000 
ПС за пољопривреду 
800.000 

  1.200.000   

46 Израда техничке 
документације за 
реконструкцију  дела 
водоводне мреже у 
Честерегу (замена 
азбестних цеви) 

511 Пројектно 

планирање 

 

Приходи из буџета 
300.000 
ПС за пољопривреду 
100.000 

  400.000   

47 Израда техничке 
документације за 
реконструкцију  дела 
водоводне мреже у Међи 
(замена азбестних цеви) 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 
200.000 

  200.000   

48 Израда ПДР-а за 
опремање радне зоне у 
Честерег-Банатско 
Карађорђево 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 
200.000 
ПС за урбанизам и 
Канц. за одрж. развој 
800.000 

  1.000.000   

49 Израда ПДР-а за 
опремање радне зоне у 
Српски Итебеј-Нови 
Итебеј 

511 Пројектно 

планирање 
 

Приходи из буџета 
200.000 
ПС за урбанизам и 
Канц. за одрж. развој 
800.000 

  1.000.000   

50 Опремање Јавних 
предузећа у циљу 

побољшања услуга које 
користе грађани општине 
Житиште 

512 

Машине и 
опрема 

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 18.200.000   18.200.000   

51 Испитивање техничких 
карактеристика и 
квалитета дистрибуције 
гаса, укључујући 
инвестициона улагања 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти 

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 9.504.000   9.504.000   

52 
Санација и опремање 
Дома културе у Хетину са 
израдом пројекта 

511 Зграде и 
грађевински 
објекти  

 
Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 1.500.000 

  1.500.000   

53 

Адаптација старе зграде у 
Хетину са израдом 
пројекта (Етно кућа и Дом 
пензионера) 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 500.000 
  500.000   

54 

Санација спољне фасаде 
Дома културе у Међи са 
израдом пројекта 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 550.000 
  550.000   

55 

Санација кровне 
конструкције и израда 
пројекта за ФК у Међи 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 400.000 
  400.000   

56 

Санација зграде Месне 
заједнице у Новом 
Итебеју- канцеларија за 
младе 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 400.000 
  400.000   

57 
Изградња трга и паркинга 
испред тржног центра у 
Житишту 

511 Зграде и 
грађевински 
објекти  

 
Приходи из буџета 

Програма мин.   2.500.000   
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                                                                          Члан 7. 

 

Овом Одлуком о буџету за 2014.годину обезбеђена су средства за наведене пројекте 

у укупном износу од 99.879.000,00  динара. По изворима финансирања средства се 

обезбеђују на следећи начин: 

 из текућих прихода буџета у износу од 46.939.500,00 динара 

 суфинансирање из средстава буџета  Републике Србије у износу од 52.939.500,00 

динара 

 из средстава донација од међународних организација у износу____  динара. 

 

     За капиталне пројекте планирано је да се у 2015.години обезбеде средства у буџету 

јединице локалне самоуправе у укупном износу од 135.600.000,00 динара. 

Планирана структура извора  средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових 

пројеката у 2015.години је следећа: 

 текући приходи буџета  у износу од 45.200.000,00 динара 

 суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од  90.400.000,00 

динара 

 из средстава донација од међународних организација у износу од ____  динара. 

 

сировина 2.500.000 

58 

Изградња путева и стаза 
на гробљима у свим 
местима општине 
Житиште са израдом 
пројекта 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 3.000.000   3.000.000   

59 

Завршетак изградње 
пијаце у Торку 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

закупа држ. 

земљишта 700.000 
  700.000   

60 

Завршетак капеле у Торку 511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Министарство за 

лок. самоуправу 

1.700.000 
  1.700.000   

61 

Уређење и 
ревитализација парка у 
Српском Итебеју 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

Програма мин. 

сировина 2.500.000 
  2.500.000   

62 

Санација и ремедијација 
сметлишта у Торку 

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 
Програма мин. 
сировина 1.500.000 
Приходи из буџета 
закупа држ. 
земљишта 1.500.000 

  3.000.000   

63 

Опремање пољочуварске 
службе, противградне 
заштите 

512 

Машине и 
опрема 

 

Приходи из буџета, 

Трансфери од другог 

нивоа власти 
  1.000.000   

64 

Набавка мамографа-Дом 
здравља 

512 

Машине и 
опрема 

 

Приходи из буџета 

  3.500.000   

65 

Изградња  фискултурне 
сале и доградња школе у 
Торди 

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета, 

Трансфери од другог 

нивоа власти-

ФКУ:64.000.000,00, 

прих.из буџета 

1.000.000,00 динара 

 

  1.000.000   

66 

Санација Дома културе у 
Новом Итебеју 

511 
Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

  5.000.000 5.000.000  

67 

Увођење гаса и 
централног грејања и 
замена прозора у згради 
месне заједнице и месне 
канцеларије у Торди 

511 

Зграде и 
грађевински 
објекти  

 

Приходи из буџета 

  1.500.000   
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    У 2016.години потребно је у буџету општине за планиране капиталне пројекте 

обезбедити средства у укупном износу од  139.900.000,00динара. 

Планирана структура извора  средстава из којих ће се обезбедити финансирање ових 

пројеката у 2016.години је следећа: 

 текући приходи буџета  у износу од  49.900.000,00 динара 

 суфинансирање из средстава буџета Републике Србије у износу од  90.000.000,00 

динара 

 из средстава донација од међународних организација у износу од ___динара. 

 

                                                                          Члан 8. 

 

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од  733.582.224,00  динара по 

врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима: 
 

     Економска 

класификација  

                        Опис  позиције                Износ 

                 711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке  

711110 Порез на зараде                           137.000.000.00 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности             8.000.000.00 

711143 Порез на приходе од непокретности            2.000.000,00 

711145 Порез на приходе од давања у закуп               400.000,00 

711140 Порез на приходе од имовине  ( пољопривреде) и земљиште          25.000.000.00 

711150 Порез на добитке од игара на срећу               200.000,00 

711160 Порез на приходе од осигурања лица                200.000,00 

711180 Самодопринос          17.000.000.00 

711190 Порез на друге приходе          11.246.000.00 

  Укупно 711:        201.046.000,00 

                 713 Порез на имовину   

713120 Порез на имовину         40.900.000,00 

713310 Порез на наслеђе и поклон           2.000.000.00 

713423 Порез на пренос апсолутних права            13.000.000,00 

 Укупно 713:          55.900.000,00 

714 Порези на добра и услуге  

714430 Комунална такса за кориш. рекл. Паноа и испис.фирме ван 

посл.простора-обједињена 

               50.000.00 

714513 Комунална такса за држање моторн.друмских возила           6.000.000,00 

714547 Накнада за загађивање животне средине              500.000.00 

714552 Боравишна такса              500.000.00 
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714562 Посебна накн.за заштиту и унапређ.животне сред.            3.000.000.00 

 Укупно 714:          10.050.000,00 

716000 Други порези  

716110 Комунална такса на фирму            2.000.000,00 

 Укупно 716:            2.000.000,00 

733 Трансфери од других нивоа власти   

733156 Текући наменски трансфери, од АП Војводине у корист 

општина 

          62.750.000,00 

733158 Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа 

општина 

        198.882.224,00 

  733250 Капитални наменски  трансфери од других нивоа власти                50.504.000,00 

 Укупно 733:         312.136.224,00 

741 Приходи од имовине  

741150 Камате на средства буџета Општине            7.000.000.00 

741510 Накнада за коришћење природних добара-минералних 

сировина 

         46.000.000.00 

741522 Приходи од закупа земље         55.000.000.00 

741531 Комунална такса за коришћење простора на ј.п.              200.000.00 

 Укупно 741:        108.200.000,00 

742  Приходи од продаје добара и услуга  

        742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа               100.000,00 

        742250 Таксе у корист нивоа Општина               100.000.00 

 742350 Приходи општинских органа            4.000.000,00 

 742350 Остали приходи – од легализације објеката               500.000,00 

 742372 Приходи индиректних кор.буџ.који се оств.дос.активн.          30.000.000.00 

 Укупно 742:          34.700.000,00 

743 Приходи од новчаних казни   

       743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје           2.300.000.00 

 Укупно 743:            2.300.000,00 

                744 Добровољни трансфери од физ.и правних лица  

        744251 Капитални добровољни трансфери од физ.лица          3.000.000.00 

 Укупно 744:           3.000.000,00 

745 Остали приходи   
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745151 Остали приходи у корист Општине          4.000.000.00 

 Укупно 745:           4.000.000,00 

771 Меморанд.ст.за рефунд.расхода  

771100 Меморандумске ставке за рефун.расхода                50.000.00 

 Укупно 771:                  50.000,00 

812 Примања од продаје покретне имовине  

812150 Примања од продаје покретних ствари у корист општине               200.000,00 

 Укупно 812:               200.000,00 

 УКУПНO ПРИХОДИ :              733.582.224,00 

 

 

                                                                          Члан 9. 

 

Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим 

износима: 
 

 
    Ек. 

класиф. 
                          О п и с Средства из буџета 

 

     41 Расходи за запослене  173.572.833.00 

411000 Плате, дод. и накнаде 125.956.434.00 

412000 Соц. давања на терет послодавца 22.534.665.00 

413000 Накнаде у натури     700.000,00 

414000 Соц. давања запосленима 7.520.000.00 

415000 Накнаде запосленима 8.351.734.00 

416000 Награде и остали посл. расх. 3.410.000.00 

417000 Посланички додатак, накнада одборницима 5.100.000,00 

     42 Коришћење роба и услуга  242.777.243.00 

421000 Стални трошкови 73.374.219.00 

422000 Трошкови путовања 6.262.000.00 

423000 Услуге по уговору 64.357.724.00 

424000 Специјализоване услуге 59.645.000.00 

425000 Текуће поправке и одржавање 12.508.000.00 

426000 Материјал 26.630.300.00 

     43 Употреба основних средстава  

    434 Употреба зем. и шума  

     44 Отплата камата 1.650.000.00 

441 Отплата домаћих камата 1.250.000.00 

444 Пратећи трошкови задуживања 400.000.00 

     45 Субвенције 27.100.000,00 

451000 Суб. јав. пред. и нефин.орг. 27.100.000,00 

     46 Донације и трансфери 75.595.338.00 

463000 Транс. ост. нивоа власти                      71.795.338.00 

465000 Остале дотације и трансфери                        3.800.000,00 

     47 Социјална помоћ 52.180.000,00 

472000 Нак. за соц. заш. из буџета 52.180.000,00 

     48 Остали расходи 38.127.810,00 

481000 Дотације невладиних организација 32.362.000,00 

482000 Порези, обав. таксе и казне 3.665.810.00 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.100.000.00 

    499 Резерве 16.800.000.00 

499000 Средства резерве 16.800.000.00 

     51 Основна средства 102.179.000,00 
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511000 Зграде и грађ. објекти 77.569.000.00 

512000 Машине и опрема  22.810.000.00 

513000 Остала основна средства 900.000.00 

515000 Нематеријална имовина 900.000.00 

543100 Шуме  

    611 Отплате главнице 3.600.000.00 

611510 Отплата глав. дом. кредит.  

611411 Отплата глав.пословним банкама 3.600.000.00 

                                      УКУПНО: 733.582.224,00 

 

 

           II  ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 10.  

        

        Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од       

733.582.224,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и 

исказују у колони 7.                     
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Укупна средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1.1  110     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОДБОРНИЦИ 

Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни 

послови  7.803.0007.803 

  

 

    1 411 

Плате и додаци и накнаде  запослених 

7.803.000.00 

      2 412 Соц. доприноси на терет послода. 1.397.400.00 

   3 413 Накнаде у натури 100.000.00 

      4 414 Социјална давања запосленима 300.000.00 

      5 415 Накнаде трошкова за запослене 500.000.00 

   6 416 Награде запосленима и остали посебни расх. 200.000.00 

   7 417 Накнада одборницима 5.100.000,00 

   8 421 Стални трошкови 200.000.00 

      9 422 

Трошкови путовања( средства ове 

апроп.користиће се за испл.:-путни 

тр.функционера;путни тр.одборника) 500.000.00 

      10 423 Услуге по уговору 400.000.00 

      11 425 Текуће поправке и одржавање 500.000.00 

      12 426 Материјал ( кан. мат. , бензин ) 1.500.000.00 

   13 482 Порези,обавезне таксе  500.000.00 

   14 512 Машине и опрема 400.000.00 
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   15 513 Остала основна средства 100.000,00 

        01  

 Извори финансирања за функцију 110: 

Приходи из буџета  

     Укупно за функцију 110: 19.500.400,00 

  980   

Образовање неквалификовано на другом 

местуОва апропријација користиће се за 

доделе награда успешним и талентованим 

ученицима,стипендије-законске могућности  

   16 472 Накнаде из буџета-ученичке награде 1.000.000.00 

     Укупно за функцију 980:  

    01 

Извори финансирања за раздео 1: 

Приходи из буџета 1.000.000,00 

2

. 
2.1  110     

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ -Извршни и 

законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови  

      17 411 Плате и додаци и накнаде запослених                                     7.196.817.00 

      18 412 Соц. доприноси на терет послода. 1.322.120.00 

   19 413 Накнаде у натури 100.000.00 

      20 414 Соц. давања запосленима 400.000.00 

      21 415 Накнаде трошкова за запослене 400.000.00 

      22 416 Награде запосленима и остали посебни расх 200.000.00 

   23 421 Стални трошкови 200.000.00 

      24 422 Трошкови путовања 400.000.00 

      25 423 Услуге по уговору 8.000.000.00 

      26 423 Накнада члановима већа  3.000.000.00 

   27 425 Текуће поправке и одржавање 500.000.00 

   28 426 Материјал (кан.мат.,бензин) 1.000.000.00 

   29 482 Порези, обавезне таксе 600.000,00 

   30 512 Машине и опрема 3.500.000.00 

        01  

 Извори финансирања за функцију 110: 

Приходи из буџета  

     Укупно за функцију 110: 26.818.937,00 

    01 
Извори финансирања за раздео 2:Приходи из 

буџета  

     Укупно за раздео 2:  26.818.937,00 

3 

 

3.1 130     

Општинска управа 

 

      31 411 Плате , додаци и накнаде запослених 40.346.100.00 
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      32 412 Соц. доприноси на терет послода. 7.221.600.00 

   33 413 Накнаде у натури 500.000.00 

      34 414 Соц. давања запосленима 800.000.00 

      35 414 Отпремнине  3.000.000.00 

      36 415 Накнаде запосленима  2.800.000.00 

   37 416 
Награде запосленима и ост.посл.расх.-

јубил.нг 1.500.000.00 

      38 421 

Стални трошкови –укључује и трошкове 

дератизације, као и обавезе према Водама 

Војводине 40.000.000,00 

      39 422 Трошкови путовања 3.500.000.00 

      40 423 Услуге по уговору  23.000.000,00 

   41 424 

Специјализоване услуге-укључујући 

услуге одржавања аутопут. и прир. 

површина-зелене површине:12.000.000,00 

динара 16.400.000.00 

      42 425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000.00 

      43 426 Материјал ( кан. мат. , бензин ) 9.200.000.00 

   44 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама-медијске 

услуге,рекламе и пропаганде 2.800.000.00 

   45 465 

Остале дотације и трансфери-текуће 

Ова апропријација користиће се у складу 

са донетим Правилником о праву на 

бесплатно летовање као и за реализацију 

средстава по донетом :  1.500.000,00 

Програм коришћења средстава од 

наплаћених казни за саобраћајне 

прекршаје 

Средства у износу од : 2.300.000,00 динара 3.800.000,00 

   46 472 

Накнаде за соц.заштиту из буџета, ова 

апропријација користиће се у складу са 

Правилником о додели посебних 

помоћи:1.000.000,00 динара 

-Средства у износу од 2.000.000,00 динара 

по донетом Правилнику о начину и 

критеријумима доделе једнократних помоћи 

пензионерима 3.000.000.00 

   47 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-

Савет за побољшање положаја особа са 

инвалидитетом и посебним потребама.Ова 

апропријација користиће се у складу са 

донетим актима-Правилником о начину 

доделе средстава помоћи 2.000.000,00 

   48 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-

једнократне помоћи ученицима првих 

разреда-ђаци прваци. Ова апропријација 

користиће се за доделу једнократних 

новчаних помоћи за ученике првих разреда 

основних школа са територије општине 

Житиште, у износу који ће се одредити 

400.000,00 
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посебним актом. 

   49 481 

Дотације невладиним организацијама 

Од тога: 

-Средства за финансирање редовног рада 

политичких субјеката: 1.054.000,00 динара 

-Црвени крст:1.400.000.00 динара 

-Ватрогасни савез:500.000.00 динара 

-Канцеларија за младе: 300.000,00 динара 3.254.000,00 

   50 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 
1.700.000.00 

   51 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 
2.000.000.00 

   52 499 

Средства резерве:Ова апропријација 

обухвата средства намењена за: 

-сталну буџетску резерву: 3.000.000,00 

динара 

-текућу буџетску резерву: 13.800.000,00 

динара 16.800.000,00 

   53 511 

Зграде и грађевински објекти 

Ова апропијација укучује капитална 

оджавања зграда, изградњу, а садржи и 

аналит.конта 511400-за пројектно 

планирање:планирање и праћење пројеката, 

израда пројектне документације, процене 

изводљивости, стручне оцене и коментари, 

идејни пројекти 43.919.000,00 

   54 512 Машине и опрема 
3.000.000.00 

   55 513 Остала основна средства 
500.000.00 

   56 515 Нематеријална имовина 
500.000,00 

    01  
 Извори финансирања за функцију 

130:Приходи из буџета  

    07 Трансфери од других нивоа власти  

     Укупно за функцију 130: 235.540.700,00 

  474   
Вишенаменски развојни пројекти-

локални акциони план запошљавања  

   57 423 

Услуге по уговору-реализација ЛАП-а-

учешће општине 

-програми самозапошљавање, 

новозапошљавање, стручна пракса, обука у 

професионалним и радним  вештинама, 

јавни радови. Ова апропријација користиће 

се у складу са донетим Програмом локалног 

савета за запошљавање 

 10.000.000.00 

    01   Извори финансирања за функцију 150:  
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Приходи из буџета 

    07 Трансфери од других нивоа власти  

     Укупно за функцију 474: 10.000.000,00 

  

 

160 

  

Опште јавне услуге некласиф.на другом 

месту-Дотације организацијама- 

  

   58 481 

Дотације друштвеним, невладиним 

организацијама-Ова апропријација 

користиће се у складу са Правилником о 

начину финансирања пројеката удружења 

грађана 6.000.000,00 

   59 481 

Дотације спортским удружењима.Ова 

апропријација користиће се у складу са 

посебним Правилником, а средства ће се 

додељивати по конкурсу 1.000.000,00 

   60 481 

Дотације верским заједницама-Ова 

апропријација користиће се у складу са 

Правилником о начину финансирања 

верских заједница 3.000.000.00 

    01  

 Извори финансирања за функцију 160: 

Приходи из буџета 10.000.000,00 

    13 Средства из осталих извора  

     Укупно за функцију 160: 10.000.000,00 

  170   Трансакција јавног дуга  

      61 441 Отплата камата 1.000.000,00 

      62 444 Пратећи трошкови задуживања 400.000.00 

      63 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.500.000.00 

    01  

 Извори финансирања за функцију 170: 

Приходи из буџета  

        Укупно за функцију 170: 3.900.000,00 

  070    Соц. заштита неквал. на др. месту  

      64 472 
Накнаде за соц. заш. –помоћ за 

новорођенчад 5.000.000.00 

   65 472 

Накнаде за соц.заштиту-ова апропријација 

намењена је једнократно трудницама-

породиљама, акористиће се у складу са 

посебним актом 1.000.000,00 

   66 472 Једнократне помоћи 3.000.000.00 

   67 472 
Накнаде за соц. Заш.-превоз деце са смет.у 

раз 1.500.000.00 

   68 472 Трошкови сахране за соц.угрожена лица 2.500.000.00 

        01  

 Извори финансирања за функцију 070: 

Приходи из буџета  
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         Укупно за функцију 070: 13.000.000,00 

  810   

Услуге рекреације и спорта 

Ова апропријација се користи за дотацију 

Спортском савезу општине Житиште и то:  

   69 481 1.Дотације клубовима 5.847.500.00 

     2.Зараде радника 2.460.500.00 

     3.Школске спортске игре 915.000.00 

     4. Остали трошкови Спортског  савеза 2.415.000.00 

    01  

 Извори финансирања за функцију 810: 

Приходи из буџета  

     Укупно за функцију 810: 11.638.000,00 

 3.2 473   
Туристичка организација општине 

Житиште  

      70 411  Плате и додатци запослених 
2.567.257.00 

      71 412  Соц. доприноси на терет послода 459.533.00 

      72 414  Соц. давања запосленима 50.000,00 

   73 415 Накнаде запосленима 300.000,00 

      74 421 Стални трошкови 300.000,00 

      75 422 Трошкови путовања 134.000.00 

      76 423 Услуге по уговору  2.260.100.00 

   77 424 Специјализоване услуге 2.100.000.00 

      78 425 Текуће поправке и одржавање 1.123.000.00 

      79 426  Материјал 285.300.00 

   80 481 Дотације из буџета-манифест.туризам 1.500.000.00 

      81 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20.810,00 

      82 512  Машине и опрема- 600.000.00 

        01 

Извори финансирања за главу 3.2. 

Приходи из буџета  

    07 Трансфери од других нивоа власти  

          Укупно за главу 3.2. 11.700.000,00 

  3.3  820      Културно просветна заједница  

      83 411  Плате и додатци запослених 7.034.000.00 

      84 412  Соц. доприноси на терет послода 1.261.000.00 

      85 414  Соц. давања запосленима 250.000.00 

   86 415 Накнада запосленима 950.000.00 

   87 416 Јубиларне награде 200.000.00 



Брпј 47.   18.12.2013. гпдине    „Службени лист Опщтине Житищте“      страна  45 

 
      88 421 Стални трошкови 390.000.00 

      89 422 Трошкови путовања 300.000.00 

      90  423 Услуге по уговору 2.380.000.00 

      91 424  Специјализоване услуге 100.000.00 

   92 425 Текуће поправке и одржавање 50.000.00 

      93 426  Материјал 400.000.00 

      94 472  Накнаде из буџета 100.000.00 

      95 481  Дотације из буџета 3.770.000.00 

   96 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000,00 

      97  512 Машине и опрема 200.000.00 

        01 
Извори финансирања за главу 3.3.Приходи 

из буџета  

          Укупно за главу 3.3. 17.435.000,00 

  3.4  820      Услуге културе-библиотека  

      98 411  Плате и додатци запослених 5.808.900.00 

    99 412  Соц. доприноси на терет послода 1.040.400.00 

   100 414  Соц. давања запосленима 150.000.00 

   101 415 Накнада запосленима 416.152.00 

   102 416 Јубиларне награде 100.000.00 

   103 421 Стални трошкови 554.684.00 

   104 422 Трошкови путовања 135.000.00 

   105  423 Услуге по уговору 727.624.00 

   106 424  Специјализоване услуге 100.000.00 

   107 425 Текуће поправке и одржавање 50.000.00 

   108 426  Материјал 180.000.00 

   109 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000.00 

    110  512 Машине и опрема 200.000.00 

     111 515 Остала основна средства 400.000.00 

       01 

Извори финансирања за главу 3.4. 

Приходи из буџета  

      Укупно за главу 3.4. 9.872.760,00 

 3.5 911   Предшколско образовање  

   112 411 Плате и додаци запослених 16.728.000.00 

   113 412 Соц. доприноси на терет послода 2.994.312.00 

   114 414  Соц. давања запосленима 700.000.00 

   115 415 Накнада запосленима 1.400.000.00 



Брпј 47.   18.12.2013. гпдине    „Службени лист Опщтине Житищте“      страна  46 

 
   116 416 Јубиларне награде 300.000.00 

   117 421 Стални трошкови 1.815.000.00 

   118 422 Трошкови путовања 230.000.00 

   119 423 Услуге по уговору  1.390.000.00 

      120 424  Специјализоване услуге 600.000.00 

   121 425 Текуће поправке и одржавање 685.000.00 

   122 426  Материјал 965.000.00 

   123 441 Отплата камата 100.000,00 

   124 472 Накнаде за социјалну заштиту 180.000,00 

   125 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 55.000.00 

   126 511 Зграде и грађевински објекти 2.500.000.00 

      127  512 Машине и опрема 310.000.00 

    01 

Извори финансирања за главу 3.5. 

Приходи из буџета  

        Укупно за главу 3.5. 30.952.312,00 

    912    463  

Основно образовање- Трансфери другом 

нивоу власти-Ова апропријација користиће 

се за: 

  

      128  463 1.О.Ш.“Свети Сава“, Житиште 23.683.000.00 

  912  463 
2.О.Ш.“Никола Тесла“, Банатско 

Карађорђево 14.237.000.00 

  912  463 
3.“О.Ш. Милош Црњански“, Српски 

Итебеј 15.854.000.00 

     

Извори финансирања за функцију 912 

      Приходи из буџета 

53.774.000.00 

     Укупно за функцију 912:                                   53.774.000,00 

    980     

Образовање неквалификовано на другом 

месту-Ова апропријација намењена је за 

финансирање превоза ученика у основним и 

средњим школама и то:  

      129 472 Превоз ученика средњих школа 23.000.000,00 

   130 472 Превоз ученика основних школа 8.000.000,00 

   131 472 Превоз студената 500.000,00 

    01 

Извори финансирања за функцију 980 

      Приходи из буџета  

    07 Трансфери од других нивоа власти  

     Укупно за функцију 980: 31.500.000,00 

  760     Здр. неквалифик. на др. месту  
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          Ова апропријација намењена је за:  

      132 463 Здравствени центар Зр.    02578 200.000.00 

      133 463 Дом здравља Житиште   02513  1.400.000.00 

   134 463 Дом здравља Житиште 3.800.000.00 

          Извори финансирања за функц. 760:  

        01 Приходи из буџета 5.400.000,00 

          Укупно функц. 760: 5.400.000,00 

   620     ЈКСП“ Екос“  

    451 Субвенције ЈКСП ''Екос''Житиште  

   135 451 Текуће субвенције 4.300.000,00 

     Извори финансирања за функ.620:  

        01 Приходи из буџета 4.300.000,00 

          Укупно за функцију  620: 4.300.000,00 

         Фонд солидарности – комесеријат  

   070     Социјална помоћ угроженима   

          Становништво неквалиф. на др. Месту  

      136 423 Услуге по уговору 500.000.00 

      137 472 Помоћ лицима по Споразуму о реадмисији 300.000.00 

      138 472 Накнада за социјалну заштиту  300.000.00 

      139 472 
Накнада за  лок.акциони план - помоћ 

избеглим лицима 400.000.00 

   140 511 Зграде и грађ.објекти-купов., учеш.општине 100.000.00 

          Извори финансирања за функцију 070:  

        01 Приходи из буџета  

        07  Трансфери од осталих нивоа власти  

          Укупно за функцију 070: 1.600.000,00 

   090    
Социјална заштита-Центар за социјални 

рад  

       Соц. помоћ угроженим лицима  

          

Ова апропријација намењена је за 

материјалне трошкове , за дневни боравак за 

стара лица  

      141 463 
Материјални трошкови за редован рад и 

дневни боравак старих лица 6.200.000.00 

      142 463 
Помоћ и нега-сопствено учешће и средства 

по пројекту 4.608.150.00 

   143 463 
Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у 

развоју- „ Укључи се и брини“ 1.813.188.00 

          Извори финансирања за главу 3.6  
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        01  Приходи из буџета  

         Укупно за главу 3.6: 12.621.338,00 

 3.6 160   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

   144 411  Плате и додатци запослених 12.972.360.00 

   145 412  Соц. доприноси на терет послодавца 2.273.800.00 

   146 414  Соц. давања запосленима 880.000.00 

   147 415 Накнаде запосленима 100.000.00 

   148 416 Награде запосленима-јубиларне 250.000.00 

   149 421 Стални трошкови 6.500.000.00 

   150 422 Трошкови путовања 500.000.00 

   151 423 Услуге по уговору  2.800.000.00 

   152 424  Специјализоване услуге 545.000.00 

   153 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000.00 

   154 426  Материјал 2.900.000.00 

   155 481 Дотације невладиним организацијама 2.200.000.00 

   156 482  Порези, обавезне таксе, казне и пенали 250.000.00 

   157 511 

Зграде и грађев.објекти- изградња зграда 

и објеката, капитално одржавање зграда 

и објеката, пројектно планирање 14.050.000,00 

   158 512 Машине и опрема 500.000.00 

      Извори финансирања за главу 3.7  

    01 Приходи из буџета  

    04 Сопствени приходи 15.000.000,00 

    07 Трансфери од других нивоа власти  

        Укупно за главу 3.7: 48.821.160,00 

    640    Улична расвета  

      159 421 Услуге за електричну енергију 15.000.000.00 

      160 426 Материјал-за одрж.и замену  2.500.000.00 

     Извори финансирања за функц. 640:  

     Приходи из буџета 17.500.000,00 

        Укупно функц. 640: 17.500.000,00 

    421    
Реализација год.програма државног 

пољопривредног земљишта  

      161 421 Стални трошкови 1.400.000.00 

      162 423 Услуге по уговору  3.200.000.00 

     163 424  
Специјализоване услуге, уређење атарских 

путева,одводњавање, наводњавање 32.000.000.00 
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   164 425 Текуће поправке и одржавање 700.000.00 

   165 426 Материјал 700.000.00 

   166 511 

Зграде и грађевински објекти, укључује 

511400-пројектно планирање у складу са 

Годишњим програмом 9.000.000.00 

   167 512 
Машине и опрема-уређење и опремање 

пољочуварске службе, противградне службе 8.000.000.00 

     Извори финансирања за функц.421:  

    01 Приходи из буџета  

    07 Трансфери  од других нивоа власти   

     Укупно функц. 421: 55.000.000,00 

  421   Фонд за развој пољопривреде  

   168 451 Текуће субвенције за пољопривреду 20.000.000.00 

     Извори финансирања за функц.421:  

     Приходи из буџета  

     Укупно функц. 421: 20.000.000,00 

    160   
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту-Општинска изборна комисија  

      169 423 Накнаде члановима  комисије 500.000.00 

        Извори финансирања за функц. 160  

        Приходи из буџета  

       

 

 

Укупно функц. 160: 

500.000,00 

   3.7  620   
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ РАЗВОЈ“, 

ЖИТИШТЕ  

     170 411  Плате, додаци и накнаде  запослених 25.500.000.00 

   171 412  Соц. доприноси на терет послода 4.564.500.00 

   172 414 Социјална давања запосленима 990.000.00 

   173  415 Накнаде за  запослене 1.485.582,00 

   174 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 660.000.00 

   175 421 Стални трошкови 7.014.535,00 

   176 422 Трошкови путовања 563.000.00 

   177 423 Услуге по уговору  3.500.000,00 

   178 424  Специјализоване услуге  7.000.000,00 

   179 425 Текуће поправке и одржавање 2.800.000,00 

   180 426  Материјал 7.000.000,00 

   181 441 Отплата камата-лизинг 150.000,00 
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   182 482 Порези, обавезне таксе 480.000.00 

   183 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000.00 

   184 511 

Зграде и грађевински објекти, укључујући 

уговорену обавезу за атарске путеве из 2013-

те године 8.000.000.00 

   185 512 Машине и опрема 6.100.000.00 

   186 513 Нематеријална имовина 300.000.00 

   187 611 Отплата главнице 1.100.000,00 

     Извори финансирања за главу 3.8  

    01 Приходи из буџета  

    13 Средства из осталих извора  

     Укупно за главу 3.8: 77.307.617,00 

 3.8 560   
Буџетски фонд за заштиту животне 

средине  

   188 423 Услуге по уговору  2.700.000,00 

   189 424  Специјализоване услуге 800.000,00 

     Извори финансирања за главу 3.9  

    01 Приходи из буџета  

     Укупно за главу 3.9: 3.500.000,00 

     РАСХОДИ: 733.582.224,00 

 

III   ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

 Примања буџета општине Житиште прикупљају се и наплаћују у складу са законом 

и другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте 

примања. 

Члан 12. 

 Овом одлуком о буџету обезбеђују се средства за  94 запослених на неодређено 

време и 9 запослених на одређено време. Овај број увећава се за 27 запослених на 

неодређено време и 4 запослених на одређено време у предшколским установама на 

територији општине. 

 Одлуком о буџету за 2014. годину обезбеђују се средства за укупан број запослених 

на одређено време из става 1. овог члана. 

Члан 13. 

 На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа 

апропријације утврђене овом одлуком. 
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Члан 14. 

 Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који 

се односе на капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу 

предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност председника општине-

наредбодавца за извршење буџета. 

 У случају из става 1. овог члана корисници средстава буџета општине Житиште 

могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним 

средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и 

наредне две буџетске године у општем делу буџета исказаног у овој одлуци, укључујући и 

потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне 

године. 

 Корисници средстава буџета општине Житиште обавезни су да, пре покретања 

поступка јаве набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 2. 

овог члана, прибаве сагласност надлежног органа из става 1. овог члана. 

Члан 15. 

Изузетно, у случају ако се у буџету општине определе актом наменска трансферна 

средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штете услед 

елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били 

познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансирање 

отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, 

одговарајуће апропријација за извршавање расхода по том основу. 

Члан 16. 

 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним примањима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и 

минимални стални трошкови неопходни за несметано финансирање корисника буџетских 

средстава. 

Члан 17. 

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са 

економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским 

планом прихода и расхода. Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из 

става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од 

дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 18. 

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу 

радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12). 
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Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка 

чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама. 

Члан 19. 

У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за 

финансирање планира ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред 

остварених прихода и примања. 

Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама 

прописаних квота за свако тромесечје (или краћи период), које је одредио локални орган 

управе надлежан за финансије. 

Члан 20. 

Корисници средстава буџета општине Житиште преузимају обавезе на основу 

писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте писменим путем: 

1) о намери преузимања обавезе; 

2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, 

о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања; 

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог 

става; 

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. 

Закона о буџетском систему („Сл, гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – испр.) 

 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком 

или које су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет 

консолидованог рачуна трезора локалне власти. 

Члан 21. 

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника 

буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активност тог корисника 

могу се увећати, односно смањити на терет  или у корист текуће буџетске резерве. 

Решење о промени апропријација из става 1. овог члана доноси општинско веће, 

осим у случајевима из члана 14.ове Одлуке. 

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе 

надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име 

одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ 

умањује. 

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 

приопритете унутар буџета, општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који 

није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за 

намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у 

довољном обиму. 
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Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа 

разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално 

могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3. Закона о 

буџетском систему. 

Члан 22. 

Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији 

износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев Одељењу 

надлежном за финансије за отварање, односно повећавање одговарајуће апропријације за 

извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи 

из буџета. 

Индиректни корисници средстава буџета општине Житиште, који остваре приходе и 

примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси 

захтев надлежном директном кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће 

апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из 

извира 01 – Приходи из буџета. 

            Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења. 

Члан 23. 

            За извршење ове одлуке одговоран је председник општине. 

            Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

Члан 24. 

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење 

фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и 

издацима. 

           Овлашћује се председник општине да поднесе захтев Министарству финансија за 

одобрење дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације 

јавних инвестиција. 

Члан 25. 

  Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати 

извршење буџета и најмање двапут годишње информише општинско веће, а обавезно у 

року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

            У року од петнаест  дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана општинско 

веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине. 

Члан 26. 

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима у оквиру 

раздела,чији су носиоци директни корисници буџетских средстава, и то: 
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Раздео 1 – Скупштина општине  

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси преседник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну 

документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине 

општине. 

Раздео 2 – Председник општине и Општинско веће 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве 

подноси председник општине или његов заменик, уз пратећу оргиналну документацију 

претходно припремљену и контролисану од стране лица која посебно овласти председник 

општине. 

Раздео 3 – Општинска управа 

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних 

за функцију 130, захтеве подноси начелник Општинске управе или лице које га мења, уз 

пратећу оргиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране 

одговорног лица задуженог у Одељењу за финасије и буџет Општинске управе, а за 

коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за 

функције 150, 160,980,760, 820, 070, 090 захтеве подноси начелник Општинске управе или 

лице које га мења, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно 

припремљену и контролисану од стране одговорног лица  задуженог у оквиру сваког 

одељења Општинске управе. За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру 

раздела, везаних за функције 620 , 911,912,760,820 захтеве подносе руководиоци корисника 

или њихови заменици, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), 

претходно припремљену и контролисану од стране одговорних лица тих буџетских 

корисника. 

            Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно 

одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација. 

            Сви захтеви из овог члана се подносе  Одељењу за финансије, буџет и трезор 

Општинске управе. 

            У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних 

набавки, у оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објекта и 

куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се претходно 

обрати Одељењу за финансије, буџет и трезор  захтевом за преузимање обавеза најмање 

три дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавних набавки 

буџетски корисник ће поднети захтев Одељењу за финансије, буџет и трезор за пренос 

средстава. 

            На захтев Одељења за финансије, буџет и трезор  корисници су дужни да доставе на 

увид и друге податке који су неопходни ради преноса преноса средстава из буџета општине 

Житиште. 

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси 

решења о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу  
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у Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске управе. 

         Унутар Одељења за финансије, буџет и трезор Општинске управе се спроводи 

интерна контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из 

средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова  

и утврђених квота за сваког буџетског корисника.  

Члан 27. 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овим одлуком, 

одговоран је начелник Општинске управе. 

            За законито и наменско коришћење средства распоређених овом одлуком из области 

основног образовања, кулутре, спорта, социјалне  заштите, друштвене бриге о деци и 

здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно 

лице корисника. 

Члан 28. 

Корисници средстава буџета могу користити средстава распоређена овом одлуком 

само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета. 

 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. година обрачунату 

исправку вредности нефинасијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребе средстава за рад. 

Члан 30. 

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није 

постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине. 

Члан 31. 

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, 

извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет 

његових апропријација, а преко апропријација која је намењена за ову врсту расхода. 

Члан 32. 

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати 

или орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом. 

            Уговор из става 1. овог члана закључује Председник општине.  

Члан 33. 

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, 

враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није 

другачије одређено. Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су 

уплаћени у корист буџета. 
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Члан 34. 

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења директног 

корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају 

извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање 

тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга. 

Члан 35. 

Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по 

претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. 

IV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 

Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2014 године пренеће на рачун 

извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, 

која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Житиште за 2014. 

годину.  

 Члан 37. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу 

општине Житиште“, а примењиваће се од 01.01.2014. године. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                        

Општина Житиште                                                       

Скупштина општине       

Број: I-400-8/2013                                                       

Дана: 18.12.2013. године                                     Председник скупштине општине Житиште 

Житиште                                                                               Драган Миленковић с.р.           

                                                                                   

 

                                                    * * * * * 

                                                                                                                            
 

На основу члана 22. става 2. и 3. Закона о финансирању локалне 

самоуправе(Службени гласник Р. Србије 129/2007) и члана 27. Статута општине 

Житиште(Службени лист општине Житиште број 16/2008 и 20/2013)  Скупштина општине 

Житиште  на седници одржаној дана  18.12. 2013. године  утврдила је следећи  

 

 
                               ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА  

                                     ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРДА 

 

Члан 1. 
 

Установљава се самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице 

Торда, ради задовољавања заједничких потреба грађана. 

            Самодопринос се уводи за период од  5 (пет) година почев од 01.01.2014. године до  

31.12.2018. 
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Члан 2. 

 

Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима 

којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно 

право и пребивалиште на терторији Месне заједнице Торда. 

Одлуку о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Торда у складу са 

статутом Општине Житиште доноси Скупштина општине Житиште. 

 

Члан 3. 

   

Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе   20.000.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

 

Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се у следеће намене: 

 за изградњу и одржавање локалних путева, тротоара и путева у атару, 

 за учешће у  изградњи фекалне канализације, 

 за учешће у изградњи фискултурне сале и доградње школе, 

 за учешће у изградњи и одржавању каналске мреже у насељеном месту, 

 за учешће у  одржавању канала за одводњавање и наводњавање у атару, 

 за одржавање централног водовода  и изгрању бунара, 

 за учешће у  одржавању уличне расвете, поправку и проширење истог, 

 за санацију и одржавање гробља и капеле и обезбеђење  расвете на гробљу, 

 за реконструкцију и одржавању спортског центра, 

 за доградњу и санацију Дома културе и Омладинског дома, 

 за озелењавање насељеног места и одржавање зеленила, јавних површина и 

депоније за смеће, 

 за стварање потребних услова за развој бањског и сеоског туризма,предузетништва 

и мале привреде, 

 за обезбеђење сопственог учешћа код  конкурса виших нивоа власти и Европских  

фондова, 

 за санацију и редовно одржавање јавних објеката, 

 за финансирање свих удружења, непрофитних организација и институција у месту, 

 за организовање културних и других приредаба, програма и манифестација, 

 за одржавање односа са братимљеним и другим местима, 

 за финансирање рада стручне службе Месне заједнице, 

 за финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на извршење 

основне делатности Месне заједнице утврђене Статутом  и за остале потребе које 

се утврђују програмом и финансијским планом 

 

Члан 5. 

  

Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребавилишта на подручју 

насељеног места Торда и то:запослени радници, предузетници, пољопривредници и други 

порески обвезници у складу са законским прописима, који регулишу ову област. 

Обвезници самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији 

насељеног места Торда, али имају некретнину територији К.О. Торда или исте користе по 

неком другом основу. 

Обвезници самодоприноса су и пензионери, који путем писане изјаве изразе жељу 

да плаћају самодопринос. 
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Члан 6. 

 

Основица за обрачун самодоприноса у новцу је зарада, приход на које се плаћа 

порез по закону код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност 

средствима у својини грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија. 

 

Члан 7. 

 

  На основици из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то: 

           - 3% на нето зараду радника, 

           - 3% за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак 

грађана према стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање самодоприноса, 

           - 3% на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих 

примања по основу Закона, 

          - по основу власништва на земљу у вредности од 25 кг пшенице по једном 

катастарском јутру прерачунато у виду стопе на катастарски доходак, узимајући просечну 

берзанску цену пшенице у текућој години, 

          -  1% на пензију (уз оверену изјаву о давању сагласности). 

 

Члан 8. 

 

Овлашћује се Савет Месне заједнице Торда да најкасније до 31.2. текуће године 

донесе Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 7. става 4. ове Одлуке за 

наредну годину. Одлука се доставља Оделењу за финансије,буџет и трезор ради 

спровођења и објављује се у Службеном листу општине Житиште. 

 

Члан 9. 

 

Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе, осим на оне које који су 

ослобођени Законом. 

Члан 10. 

 

  Самодопринос из зараде обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом 

исплате сваке зараде. 

             Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који 

самостално обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и 

самодопринос који се утврђује на основу имовине и имовинских права, утврђује и 

наплаћује Општинска управа- Оделење за финансије, буџет и трезор- сектор за локалну 

порску администрацију. Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личним уплатом. 

 

Члан 11. 

 

Обустављање самодоприноса исплатиоци су дужни уплатити на посебан рачун 

буџета општине Житиште. 

Члан 12. 

  

Савет Месне заједнице Торда одговоран је за прикупљање и утрошак средстава 

самодоприноса, а својим Одлукама и финансијским планом ће утврђивати и одређивати 

приоритете радова који ће се реализовати из средстава самодоприноса. 
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 Члан 13. 

 

Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса 

путем изабраних органа Месне заједнице Торда, одборника у Скупштини општине 

Житиште као и на зборовима грађана у Месној заједници Торда. 

 

Члан 14. 

 

Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се 

усвојеним последњег дана одржавања референдума уколико су се грађани изјаснили за 

потврђивање референдума. 

            Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине 

општине Житиште  иста ће се објавити у " Службеном листу општине Житиште". 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште                                   

Број: I-014-2/2013-1                                                                        

Дана:18.12.2013.                                             Председник скупштине општине Житиште                                                          

Житиште                                                                       Драган Миленковић с.р.                             

                                               

                             

                                                         * ** * * 

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/06 ) и члана 25-28  и члана  42. Статута општине 

Житиште  („Службени лист Општине Житише број 16/2008 ,  20/2013) Скупштина општине 

Житиште је   на седници одржаној  дана 18. 12. 2013. године утврдила  је следећи   

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 

ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО 

ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2014. ДО 31. 12. 2018. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 

 

 Установљава се самодопринос  у новчаном облику  за подручје Mесне заједнице 

Банатско Карађорђево ради задовољења заједничких потреба и интереса грађана и то у 

новчаном облику. 

 Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година и то почев од 01. 01. 2014. 

године до 31. 12. 2018. године. 

 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима 

којима је уређен поступак непосредног изјашњавања грађана. Одлуку о увођењу 

самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају пребивалиште на територији 

месне заједнице Банатско Карађорђево. Одлуку о расписивању референдума на подручју 

месне заједнице Банатско Карађорђево у складу са  Законом о референдуму и народној 

иницијативи Законом о финансирању локалне самоуправе и Статутом општине Житиште 

доноси Скупштина општине Житиште.  

 Укупна средства која ће се остварити по овој одлуци износе  30.000.000,00 динара. 
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Члан 2. 

 

 Средства самодоприноса  утрошиће се за следеће намене: 

 Изградња фекалне канализације 

 Адаптација Дома културе 

 Израда потребних инвестиционо-техничких пројеката 

 Финансирање рада спортских, културно-уметничких и других цивилних 

организација и удружења грађана 

 Рад стручне службе МЗ 

 Одржавање зеленила, гробља, уличних бунара, копање и одржавање каналске 

мреже у МЗ и других комуналних објеката 

 Све остале опште потребе по програму рада и финансијском плану МЗ 

 Финансирање значајних датума МЗ и пратећих манифестација 

 За обезбеђење средстава сопственог учешћа код виших нивоа власти,  

европских  и других фондова 

 

Члан 3. 

 

 Основица за обрачун самодоприноса  у новцу је зарада, приходи на који се плаћа 

порез по Закону код лица који самостално више занатску и другу привредну делатност, 

средствима у својини грађана и катастарски приход на земљу. 

 

Члан 4. 

 

 На основицу из члана 3. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то: 

 3 % на зараде радника 

 3 % за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћа порез на 

доходак грађана према стварном нето приходу, који чини основицу за 

утврђивање  самодоприноса 

 3 % на сва примања на основу уговора о делу, ауторских хонорара и остала 

примања на основу Закона 

 По основу власништва на земљи у вредности 25 кг. пшенице по једном 

катастарском јутру прерачунато у виду стопе на катастарски доходак, 

узимајући у обзир просечну цену за време откупа у току жетве. 

 

Самодопринос из претходног става тачка 4. дужни су да плаћају и грађани који нису 

становници Банатског Карађорђева, али на подручју К.О. Банатско Карађорђево имају 

непокретну имовину. 

                                                         Члан 5. 

 

 Овлашћује се Савет месне заједнице Банатско Карађорђево да најкасније до 31. 12. 

текуће године донесе Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 4, тачке 4. ово 

Одлуке за наредну годину. Одлука се доставља одељењу за финансије, буџет и трезор ради 

спровођења и објављивања у службеном листу општине Житиште.  

 

Члан 6. 

 

 Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су 

ослобођени Законом. 

 Пензионери могу добровољно плаћати самодопринос по основу пензија остварених 

у земљи и иностранству на основу писане изјаве. 
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Члан 7. 

 

 Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом 

исплате сваке зараде, а самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и 

грађани који самостално обављају делатност личним радом, средствима у својини грађана 

и самодопринос који се утврђује на основу имовине и имовинских права утврђује и 

наплаћује Служба за утврђивање и наплату јавних прихода општине Житиште по 

прописима и роковима који важе за утврђивање и наплаћивање пореза и зарада и пореза на 

приход и имовину. 

Члан 8. 

 

 Неутрошена средства самодоприноса из ранијих година утрошиће се за намене из 

члана 2. ове Одлуке. 

 Члан 9. 

 

 Савет месне заједнице Банатско Карађорђево одговоран је за утрошак средстава 

самодоприноса,  а својим одлукама и финансијским плановима ће утврђивати и одређивати 

приоритет радова који ће се извршавати из средстава самодоприноса. 

             Грађани остварују надзор над прикупљеним и утрошеним средствима 

самодоприноса путем изабраних органа Месне заједнице Банатско Карађорђево, одборника 

у Скупштини општине Житиште као и путем збора грађана Банатско Карађорђево.  

 

Члан 10. 

 

 Одлуку о увођењу самодоприноса за територију месне заједнице Банатско 

Карађорђево обавезујућа је и сматра се усвојеном последњег дана одржавања референдума  

уколико су се грађани изјаснили за потврђивање одлуке референдумом.  

            Закључак о проглашењу донетом Одлуке о увођењу самодоприноса односно 

констатацији да референдумом није донета Одлука о увођењу самодоприноса доноси 

Скупштина општине Житиште након спроведеног референдума и исти објављује у 

Службеном листу општине Житиште. У службеном  листу општине Житиште објављује се 

и  текст донете одлуке о увођењу самодоприноса  за период од 01. 01. 2014. године до 31. 

12. 2018. године. 

Члан 11. 

 

 Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за територију  Месне заједнице Банатско 

Карађорђево, ступа на снагу даном  објављивања у Службеном листу општине Житиште. 

Предлог одлуке објавити  у Службеном листу општине Житиште. 

 

 

                                                                                                                        

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Скупштина општине Житиште 

Број: I-013-3/2013-2 

Дана : 18. 12. 2013.                                        Председник Скупштине општине  Житиште 

Житиште                                                                      Драган Миленковић с.р. 

 

 

 
                                                  * * * * * 
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На  основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 62/06 ), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи 

(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) члана 25. и члана 42. Статута општине 

Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008 13/20118) Скупштина општине 

Житиште на седници одржаној дана  18. 12. 2013. доноси 

  

 

 О Д Л У К У 

О  РАСПИСИВАЊУ  РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ  

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРДА 

 

Члан 1. 

 

Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Торда  са  седнице одржане дана 4. 12. 

2013. године и закључка Општинског већа општине Житиште о прихватању иницијативе и 

упућивању Предлога Одлуке  Скупштини општине Житиште,  расписује се Референдум на 

територији Месне заједнице Торда на коме ће се грађани Месне заједнице ТОРДА  

изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне заједнице  

ТОРДА односно Предлога одлуке о  увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице 

ТОРДА  за период од 1.1. 2014.  до 31. 12. 2018.  године.    

                                                                   

Члан 2. 

  

 На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:  

,,Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице 

Торда  за период од 01. 01. 2014. до 31. 12.  2018. године.“? 

         ,, Elfogadja-e a helyi járulék bevezetését Torda helyi közösség területére a 2014.01.01. – töl 

2018.12.31.-ig terjedő időszakra“? 

На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ,,за“, или 

,,против“односно (,,igen“ vagy ,,nem“). 

Члан 3. 

 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно 

право и пребивалиште на територији  Месне заједнице TOРДА. 

 

Члан 4. 

 

Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Торда за 

период од 01. 01. 2014. до 31. 12. 2018. године одржаће се  у периоду од дана 3.  јануара 

2014. (петак ), до дана 12. јануара  2014. (недеља) 

Изјашњавање ће се спровести на једном гласачком месту и то у просторијама  Дома 

културе  улица Маршала Тита број 2 . Гласачко место ће бити отворено од  8-19 часова.  

 

Члан 5. 

 

Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о 

референдуму и народној иницијативи и Статута општине Житиште. 
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Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. Ову одлуку објавити 

у Службеном листу општине Житиште. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина  

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број : I- 014-2/2013 

Дана: 18.12.2013године                                   Председник Скупштине општине  Житиште 

Ж итиште                                                                         Драган Миленковић с.р. 
 

                                                         

                                          * * * * *                                                

                                                                                                

 На  основу члана 20 став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 62/06), члана 10.  став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи 

(„Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98)  члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута 

општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина 

општине Житиште на седници одржаној дана 18. 12. 2013.  године доноси:  

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО 

 

Члан 1. 

 

          Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Банатско Карађорђево са седнице 

одржане дана 28 . новембра 2013. године  и закључка Општинског већа  општине Житиште  

од дана 11. децембра 2013. године  прихватању иницијативе и упућивању Предлога Одлукe  

Скупштини општине Житиште, расписује се Референдум на територији Месне заједнице 

БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО на коме ће се грађани Месне заједнице Банатско 

Карађођрево изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне 

заједнице  Банатско Карађорђево односно Предлога одлуке о  увођењу самодоприноса на 

територији Месне заједнице Банатско Карађорђево за период од  01.01.2014.  до 31.12.2018. 

године.                                              

Члан 2. 

 

            На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:  

,, Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне 

заједнице Банатско Карађорђево за период од 01.01.2014.  до 31.12.2018.  године.“? 

  На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ,, за,, или ,,против,,.  

 

Члан 3. 

 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају 

изборно право и пребивалиште на територији  Месне заједнице Банатско Карађорђево. 
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Члан 4. 

 

 Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Бан. 

Крађорђево за период од 01.01.2014.  до 31.12.2018. године одржаће се 10. јануара  2014. 

године (петак) 11. јануара 2014. године (субота)  12. јануара 2014. године (недеља)  13.  

јануара 2014. године (понедељак), 14. јануара 2014. године (уторак), 15. јануара 

2014.године (среда), 16. јануара 2014. године (четвртак) и 17. јануара 2014. године (петак)  .  

Гласање ће се одвијати на  једном гласачком месту са седиштем у Месној заједници 

Банатско Карађорђево.  Гласачко место ће бити отворено наведених дана од 08,00 до 19,00 

часова. 

Члан 5. 

 

Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о 

референдуму и народној иницијативи и Статута општине Житиште. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном листу општине 

Житиште“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина  

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште                                  

Број :  I-014-3/2013 

Дана : 18.12.2013                                                Председник Скупштине општине Житиште                                                                          

Житиште                                                                            Драган Миленковић с.р. 

 

                                           * * * * 

На основу члана 6. и 7. Закона о финасирању локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'' број:62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број:129/2007) и члана 42. Статута општине Житиште  

(„Службени лист општине Житиште број 16/2008, 20/2013 ) Скупштина општине Житиште 

на седници одржаној 18.12.2013. дана  године, донела  је: 

 

                                                                       ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на територији општине Житиште и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и 

начини плаћања локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе). 

 

Члан 2. 

 

Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање таксе. 
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Члан 3. 

 

Таксена обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје 

коришћење права, предмета или услуге. 

Члан 4. 

 

Ако обвезник таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге, 

таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежни орган или 

путем инспекцијског надзора. 

Начелник општинске управе изузетно може донети решење о ослобађању од плаћања  

таксе по одређеном тарифном броју уколико је подносилац захтева донатор. Сагласност на 

наведено решење даје Општинско веће општине Житиште. 

 

Члан 5. 

 

Обвезник  таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење – одобрење 

надлежног органа, осим за обвезнике локалне комуналне таксе из тачке 1.и 2. члана 6. ове 

одлуке. 

Члан 6. 

Такса се уводи за: 

1) истицање фирме на пословном простору; 

2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина; 

3) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих 

уметничких заната и домаће радиности; 

4) држање средстава за игру ("забавне игре"); 

5) коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) ; 

 

                                                            Члан 7. 

 

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара казниће се таксени 

обвезник - физичко лице које у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање 

таксе и не плати таксу. 

Правно лице - таксени обвезник казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 

10.000,00 до 100.000,00 динара ако не пријави постојање основа за плаћање таксе и не 

плати таксу предвиђену таксеном тарифом или ако у прописаном року наплаћену таксу не 

уплати на рачун буџета општине Житиште. 

За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном у 

износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара. 

Новчаном казном у висини од 2.500,00 до 50.000,00 динара казниће се таксени 

обвезник - предузетник ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање 

таксе и не плати таксу. 

                                                            Члан 8. 

 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунални инспектор. 
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Члан 9. 

 

Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење појединих права, 

предмета и услуга. 

Члан 10. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама (''Службени лист општине Житиште''број :  34/2012 ). 

 

Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општине Житиште''), а примењиваће се од 01.01.2014.године. 

 

          ТАКСЕНА ТАРИФА 

Тарифни број 1. 

 За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу. 

   

1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња правна лица, као и мала правна лица која имају годишњи приход преко 

50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатност: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговином нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница,кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу 36.000,00 динара 

 

2.Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатност: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговином нафтом и дериватима 

нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 

поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница,кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу 72.000,00 динара. 

 

3.Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 

предузетници а обављају делатност банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговином нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница,кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу 144.000,00 

динара. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Фирма јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно  обавља 

делатност. 

Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа 

само за једну фирму. 

2. Комунална такса за истицање фирме –назива утврђује се у годишњем износу, а 

плаћа се квартално. 
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3.За истицање фирме у календарској години, у којој је правно лице регистровано,  

такса се не плаћа. 

4. Утврђивање таксе, наплату и контролу по овом тарифном броју врши Општинска 

управа Оделење за буџет, финансије и трезор –  служба  за утврђивање и наплату јавних 

прихода  

5.Утврђена такса по овом тарифном броју уплаћује се на наменски рачун Буџета 

општине Житиште. 

Тарифни број 2. 

За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим за пољопривредна возила и 

машине, плаћа се такса годишње: 

 

1. за теретна возила и то: 

- до 2 тоне носивости 1.500,00 динара; 

- од 2 до 5 тона носивости 2.000,00 динара; 

- од 5 тона до 12 тона носивости 3.500,00 динара; 

- преко 12 тона носивости 5.000,00 динара 

2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 500,00 динара; 

3. за путничка возила и то: 

- до 1.150 ццм 500,00 динара 

- од 1.150 ццм до 1300 ццм 1.000,00 динара 

- од 1.300 ццм до 1.600 ццм 1.500,00 динара 

- од 1.600 ццм до 2.000 ццм 2.000,00 динара 

- од 2.000 ццм до 3.000 ццм 3.000,00 динара 

- преко 3.000 ццм 5.000,00 динара 

4. за мотоцикле према радној запремини мотора : 

- до 125 ццм 400,00 динара 

- од 125 ццм до 250 ццм 600,00 динара 

- од 250 ццм до 500 ццм  1.000,00 динара 

- од 500 ццм до 1.200 ццм 1.200,00 динара 

- преко 1.200 ццм  1.500,00 динара; 

5. за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту; 

6. за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 

- до 1 тоне носивости 400,00 динара, 

- од 1 тоне до 5 тона носивости 700,00 динара, 

- од 5 тона до 10 тона носивости 950,00 динара, 

- од 10 тона до 12 тона носивости 1.300,00 динара, 

- преко  12 тона носивости 2.000,00 динара; 

7. за вучна возила(тегљаче) и то: 

-до 66 КВ  1.500,00 динара, 

-од 66 до 96 КВ 2.000,00 динара, 

-од 96 до 132 КВ 2.500,00 динара, 

-од 132 до 177 КВ 3.000,00 динара, 

-преко 177 КВ 4.000,00 динара; 

8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.000,00 динара. 

 

НАПОМЕНА 

1.Такса из овог тарифног броја не плаћа се на возила за које се не плаћа накнада за 

друмска моторна возила за употребу јавних путева. 

2. У специјализована возила под тачком 8.тарифног броја спадају следећа моторна  
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возила:камиони-хладњаче за превоз меса и лако кварљиве робе, камиони-цистерене за 

превоз течности, санитетски аутомобили ,покретне ауторадионице, аутомобили за 

одржавање и поправку електромреже ПТТ мреже, аутомобили за подизање и превоз 

фекалија, аутомобили за превоз поште и аутомобили за превоз мртваца. 

3. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут у моменту регистрације возила на 

начин и по поступку који је предвиђен за плаћање накнаде за употребу јавних путева. 

4. Власници путничких возила и мотоцикла инвалиди, са 80 и више процената 

телесног оштећења или код којих постоји оштећење које има за последицу 

неспособност доњих екстремитета од 60 и више процената, плаћају таксу у износу од 

5% од утврђеног износа таксе.  

5. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за преуређене путничке аутомобиле 

и бицикле са помоћним мотором које користе инвалиди. 

Тарифни број 3. 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе,од сваког целог или започетог м2 заузете површине,плаћа се дневно и то: 

 1. За киоске и друге монтажне и привремене објекте: 

у Житишту 3,6 динара, у осталим насељеним местима општине Житиште 2,4 динара. 

 2. За отворене и покретне тезге(столове)на којима се продаје роба 48,00 динара, у 

насељеном месту Житиште, а 36,00 динара  за остала насељена места . 

 3. За уређаје за продају сладоледа(апарати сандуци и слично) 12,00 динара.  

           4. За коришћење простора од стране угоститељских организација, самосталних 

угоститељских радњи,посластичарница и слично  такса се плаћа: 

-за заузеће површине до 30 м2 утврђује се  3,60 динара у насељеном месту Житиште, а 2,40 

динара  за остала насељена места. 

- за заузеће површине од 30 м2 до 40 м2 плаћа се 3,00 динара у насељеном месту Житиште, 

а 2,00 динара за остала насељена места; 

- за заузеће површине од 40 м2 до 50 м2 плаћа се 2,00 динара у насељеном месту Житиште, 

а 1,00 динара за остала насељена места; 

- за заузеће површине преко 50 м2 плаћа се 1,2 динара у насељеном месту Житиште, а 0,8 

динара за остала насељена места; 

           5. За депоновање робе, амбалаже,грађевинског материјала,пољопривредних  

оруђа и машина и слично 3,6 динара, у Житишту, 2,4 динара у осталим местима опшштине 

Житиште. 

 6. За забавне паркове,циркус и друге објекте забавних радњи и других 6,00 динара. 

7.За држање телефонских апарата (говорница) и других апарата–аутомата (уређаја) 

плаћа се такса дневно по једном апарату и то: 

-у Житишту 48,00 динара. 

-у осталим насељеним местима општине Житиште 42,00 динара. 

 

НАПОМЕНА: 

1.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које је заузело јавну 

површину грађевинским материјалом. 

2.Под грађевинским материјалом из овог тарифног броја подразумева се: шљунак, 

песак, цигла, монта, блок, камен и цреп.  

3.Утврђивање накнаде из овог тарифног броја врши надлежни орган општине за 

издавање одобрења, а таксени обвезник дужан је да уплати таксу из овог тарифног броја на 

одговарајући уплатни рачун буџета општине најкасније до 5. у месецу за предходни месец. 

4.Таксу из овог тарифног броја таксени обвезник не плаћа се ако се заузеће јавне 

површине грађевинским матреијалом врши због изградње или реконструкције коловоза, 

тротоара  и комуналне примарне инфраструктуре.  

5. Таксу по овом тарифном броју наплаћује Одељење за финансије буџет,  
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финансије и трезор, служба за утврђивање и наплату јавних прихода, а оделење за 

привреду, урбанизам, путну привреду,комунално-стамбене послове и заштиту животне 

средине Општинске управе Житиште,  је дужно доставити сва издата решења о којим  

је издато одобрење за коришћење простора на јавним површинама, служби за 

утврђивање и наплату јавних прихода. Одобрење се издаје најдуже на  период од шест 

месеци, а уплаћује се на уплатни рачун буџета Општине Житиште.Плаћање ове таксе 

врши се приликом издавања из предходног става, квартално и то сразмерно времену 

коришћења. 

6. У случају да дође до скраћења одобреног времена коришћења простора, таксени 

обвезник има право на повраћај сразмерног дела плаћене таксе за неискоришћени одобрени 

временски период,на лични захтев, који подноси општинској управи. Уз захтев се подноси 

доказ о одјави даљег коришћења простора(фотокопија решења надлежног органа) и доказ о 

плаћеној такси.  

7. Такса се уплаћује се на уплатни рачун буџета општине Житиште. 

8. Власници покретних продавница, покретних угоститељских објеката и слично, за 

коришћење простора на јавним површинама плаћају таксу по овом тарифном броју 

надлежном органу за утврђивање таксене обавезе општине која је издала таквом васнику 

одобрење за излазак из пословних просторија. 

9. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни  корисници буџета 

општине Житиште, организатори манифестација, када је покровитељ општина 

Житиште 

10.Такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 

површинама:-ради продаје штампе, књига и других публикација. 

11. Општинска управа - Одељење за финансије и буџет – Служба за утврђивање и 

наплату јавних прихода дужно је да води евиденцију обвезника са подацима о задужењу и 

наплати таксе. 

12. Општинска управа - Одељење за привреду – канцеларија за привредне регистре, 

дужно је да редовно врши поређење евиденцију обвезника са подацима о задужењу и 

наплати таксе са евиденцијом обвезника у привредном регистру. 

Тарифни број 4.  

 За држање средстава за игру (''забавне игре'') видео игара- компјутера и слично(у 

јавним локалима) 

- за  приређивање томболе, лутрије и сл. 4.000,00 динара месечно  

- слот и покер апарата и слично 1.500,00 динара месечно по апарату 

- за билијар и флипер апарате 250,00 динара месечно по апарату 

- у играоницама 100,00 динара по рачунару 

 

НАПОМЕНА: 

 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи 

(приређује) забавна игра. 

2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава - апарата за забавну 

игру Oпштинској управи Оделењу за  финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање 

и наплату јавних прихода .  

Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и 

серијски број апарата и време држања апарата. Пријава се подноси у року од осам дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке, односно од дана почетка коришћења апарата. 

Уз пријаву се прилаже и доказ о извршеној уплати таксе за период на који се односи 

пријава. 

  3.Таксени обвезник који држи средства за игру(забавне игре) и приређује игре на 

срећу дужан је да уплати таксу из овог тарифног броја на одговарајући уплатни рачун  
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буџета општине најкасније до 5. у месецу за претходни месец. 

4. Контролу пријављивања таксене обавезе врши Одељење за инспекцијске 

послове Општинске управе Житиште  

 

Тарифни број 5. 

 

           За коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере, и сл.) 3.600,00 динара на 

годишњем нивоу. 

 

           Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 

делатност: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговином нафтом и 

дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње 

цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну 

комуналну таксу из става један овог тарифног броја. 

 

НАПОМЕНА: 

Такса по овом тарифном броју се плаћа сразмерно времену за које је издато 

одобрење, а уплаћује се на уплатни рачун буџета општине Житиште квартално. 

Утврђивање и наплата таксе врши се подношењем пријаве Oпштинској управи 

Оделењу за  финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода. 

Плаћања наведене таксе ослобођене су хуманитарне  организације, и донатори уколико 

је предмет обавештења са рекламног паноа обавешење о донацији. 

 

 

 

Република Србија                                                                    

Аутономна Покрајна Војводина                                              

Општина Житиште                                                                     

Скупштина општине Житиште 

Број: I-020-65/2013           

Дана: 18.12.2013. године                                Председник Скупштине општине Житиште 

Ж и т и ш т е                                                                Драган Миленковић с.р. 

 

 

 

 

 

 
 

                                             * * * * * 
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На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, број 

88/2011) и члана 42. Статута општине Житиште- пречишћен текст („Службени лист 

Општине Житиште“ број 34/2013) Скупштина општине Житиште на седници одржаној 

дана  18. 12.2013. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У ВРШЕЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

ИСПОРУКЕ И ОДВОЂЕЊА ВОДА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних 

делатности испоруке и одвођења вода („Службени лист Општине Житиште“ број 7/2010) у 

члану 25. додаје  се алинеа 6 (шест) која гласи: 

- испушта отпадне воде из септичке јаме у отворене  канале атмосферских вода. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 57. став 1. иза тачке 5. додаје се тачка 6. која гласи: 

 6. испушта отпадне воде из септичке јаме у отворене канале атмосферских вода 

(члан 25. алинеа 6.). 

Члан 3. 

 

У члану 59.  у ставу 1. иза тачке један додаје се нова тачка 2,која гласи: 

2. испушта отпадне воде из септичке јаме у отворене канале атмосферских вода 

(члан 25. алинеа 6.). 

Досадашња тачка 2,3 и 4. постају тачке 3,4 и 5. 

                                                             

                                                            Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

општине Житиште. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број: I-020-71/2013 

Дана:  18.12.2013 године                                   Председник  Скупштине општине Житиште 

Ж и т и ш т е                                                                     Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 

88/2011), члана 7., 16. тачка 9. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник  

РС“ бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011), члана 20. Закона о локалној самоуправи  

(„Сл.гласник РС“ бр.129/97) и члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист 

општине Житиште“ бр.16/2008, 20/2013), Скупштина општине Житиште на седници 

одржаној дана  18.12. 2013 године, донела је 

 

 

О Д Л У К А  О  

ОБАВЉАЊУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређује се обављање јавног превоза путника и ствари на територији 

општине Житиште.  

Јавни превоз путника може се обављати као линијски, ванлинијски и ауто-такси 

превоз. 

 

II  ЛИНИЈСКИ  ПРЕВОЗ 

 

Члан 2. 

 

Линијски превоз путника на територији општине може се обављати као  градски и  

међумесни. 

Линијски превоз путника може  обављати предузеће или друго правно лице (у 

даљем тексту: превозник) који је власник најмање три регистрована аутобуса и ако 

испуњава услове прописане законом и овом Одлуком. 

 

Члан 3. 

 

 Превозник може отпочети и обављати линијски превоз путника ако претходно 

прибави акт о испуњавању услова за отпочињање и обављање јавног превоза путника и 

ствари од надлежног Министарства, овери ред вожње у Општинској управи – Одељењу за 

урбанизам, путну привреду, стамбено-комуналне послове и грађевинарство општине 

Житиште (у даљем тексту: надлежни орган) и испуни и друге услове прописане законом и 

овом Одлуком. 

 Захтев за оверу и регистрацију реда вожње у линијском превозу путника подноси се 

најкасније до 30. априла текуће године. 

 Ред вожње у линијском превозу путника оверава надлежан општински орган са 

роком важења од годину дана и почетком важења од 1. јуна текуће године. 

 Надлежан општински орган региструје и оверава ред вожње у року од 15. дана од 

дана достављања. 

 

Члан 4. 

 

 Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње.У току  

важења реда вожње линијски превоз путника може се привремено обуставити или 

изменити у случајевима: 

1. прекида саобраћаја због више силе или извођења радова на реконструкцији пута, 

2. због мера Скупштине општине, које непосредно утичу на ограничење саобраћаја, 

док те мере трају. 
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Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза о томе обавестити надлежни 

општински орган за регистрацију и оверу реда вожње, а преко средстава јавног 

информисања и корисника превоза. 

 

Члан 5. 

 

Ред вожње, односно полазак реда вожње брисаће се из регистра ако превозник:  

1) не отпочне обављати превоз по регистованом реду вожње у року од три дана од дана 

почетка важења реда вожње; 

2) престане обављати превоз по регистрованом реду вожње дуже од пет дана 

узастопно; 

3) привремено обуставља превоз по регистрованом реду вожње у укупном трајању 

дужем од десет дана у току важења реда вожње. 

Брисање реда вожње, односно полазак из регистра врши орган надлежан за 

регистрацију и оверу реда вожње. 

Превозник коме је брисан ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње 

у случајевима из става 1. овог члана не може на тој релацији у следећа два регистрациона 

рока регистровати редове вожње са већим бројем полазака од броја полазака које је имао 

по извршеном брисању. 

 

Члан 6. 

 

Превозник може престати са обављањем линијског превоза под условом да је 

одјавио ред вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње надлежном општинском 

органу за регистрацију и оверу реда вожње најксније 30 дана пре престанка обављања 

линијског превоза и да у истом року преко средстава јавног информисања или на други 

одговарајући начин најави престанак обављања линијског превоза. 

 

Члан 7. 

 

Превозник је дужан у линијском превозу примити сваког путника и ствари у 

границама расположивих места за путнике, односно корисне носивости возила, ако 

законом није другачије одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага истовремено са превозом путника 

коме пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају рачним пртљагом не могу се сместити у делу возила у 

коме се налазе места за превоз путника. 

 

Члан 8. 

 

Линијски превоз путника и ствари обавља се у складу са овом Одлуком и Општим 

условима превоза које прописује Привредна комора Србије. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев корисника превоза дати на увид 

опште услове превоза. 

Члан 9. 

 

 Возило којим превозник обавља јавни превоз мора испуњавати услове прописане 

законом. 

Члан 10. 

 

 У возилу којим се обавља линијски превоз мора се налазити: 

1) важећи ред вожње, односно фотокопија важећег реда вожње оверена печатом и 

потписом овлашћеног превозника; 
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2) важећи и оверени ценовик; 

3) општи услови превоза; 

4) истакнут, у доњем углу ветробранског стакла, назив линије. 

 

Члан 11. 

 

Пријем путника у возило и искрцавање путника у линијском превозу врши се на 

аутобуским стајалиштима која су унета у ред вожње. 

Одлуком Скупштине општине одређују се аутобуска стајалишта која могу да се 

користе за линијски превоз путника. Локацију за изградњу стајалишта одређује орган који 

управља саобраћајницом поред које се изграђује стајалиште. 

 

Члан 12. 

 

Аутобуско стајалиште је уређен простор поред коловоза, односно означен простор 

на коме се заустављају аутобуси ради укрцавања и искрцавања путника и пртљага. 

Аутобуско стајалиште мора испуњавати саобраћајно-технничке и друге услове за 

изградњу, одржавање и експлоатацију прописане законом. 

За коришћење аутобуског стајалишта не може се путницима и превозницима 

наплаћивати накнада. 

 

III ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ 

 

Члан 13. 

 

Ванлинијски превоз путника и ствари обавља се на основу писменог уговора, 

закљученог између превозника и корисника превоза којим се утвђује нарочито: релација са 

утврђеним полазиштем и одредиштем, време обављања превоза, цена превоза и места 

укрцавања и искрцавања путника односно места утовара и истовара ствари. 

Ванлинијски превоз путника може обављати превозник који има најмање једно 

регистровано возило за превоз путника.  

Ванлинијски превоз путника обавља се аутобусом или путничким аутомобилом са 

девет седишта, рачунајући и седиште возача. 

 

Члан 14. 

 

 Примерак уговора на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника мора да се 

налази у аутобусу, општи услови превоза и списак путника за које је уговорен превоз. 

 У доњем десном углу ветробранског стакла мора бити истакнут натпис 

„СЛОБОДНА ВОЖЊА“. 

Члан 15. 

 

Превозници који обављају ванлинијски превоз путника не могу укрцавати и 

искрцавати путнике на аутобуским стајалиштима. 

 

IV  АУТО-ТАКСИ  ПРЕВОЗ 

 

Члан 16. 

 

Ауто-такси превоз јесте ванлинијски превоз путника. 

Ауто-такси превоз могу обављати предузеће, друга правна лица или предузетници 

који испуњавају услове предвиђене законом и овом Одлуком. 
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Члан 17. 

 

За обављање ауто-такси превоза путника, предузетник  или друго правно лице поред 

услова прописаних законом, мора да испуни и следеће: 

1. да је регистрован за ову врсту превоза; 

2. да је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу или 

закупу; 

3. да такси возач запослен код предузетника, односно у правном лицу испуњава 

услове прописане овом Одлуком; 

4. да има полису осигурања путника у јавном превозу од последица несрећног 

случаја која одговара возилу којим се управља. 

Документација из става 1. овог члана  мора се налазити у такси возилу. 

 

Члан 18. 

 

Такси возач може обављати такси превоз, ако поред општих услова утврђених 

законом испуњава и следеће услове: 

1. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање 3 година; 

2. да има најмање III степен школске спреме; 

3. да има пребивалиште на територији општине Житиште; 

4. да има идентификациону картицу; 

5. да је власник возила или корисник возила по уговору о лизингу или закупу, 

односно другом правном основу, ако самостално обавља такси превоз; 

6. да има закључен уговор о раду са пријавом осигурања или уговор о допунском 

раду са правним лицем, односно предузетником, уколико превоз обавља као 

запослени код предузетника, односно у правном лицу регистрованом за 

обављање ове врсте делатности. 

Надлежни орган утврђује испуњеност услова из става 1. овог члана и издаје 

идентификациону картицу такси возачу. 

Идентификациона картица возача садржи личне податке такси возача (име и 

презиме, јединствен матични број грађана, адресу пребивалишта и статус возача), број и 

датум издавања идентификационе картице и фотографију возача димензија 3,5 x 2,5 цм. 

О издатим идентификационим картицама такси возачима надлежни орган води 

посебну евиденцију. Такси возач је обавезан да све промене података које садржи картица 

пријави надлежном органу у року од  8(осам) дана од дана наступања промене. 

 

Члан 19. 

 

Моторно возило за обављање ауто-такси превоза, поред услова прописаних законом, 

мора да испуњава и следеће услове: 

1. да је фабрички произведен, 

2. да има четворотактни мотор снаге најмање 35кW, 

3. да није старије од 10 година, 

4. да задовољава услове у погледу граница издувне емисије гасова прописане 

најмање нормом „ЕURО 3“, 

5. да има највише пет седишта рачунајући и седиште возача, 

6. да има најамање четворо врата, 

7. да има на видном месту уграђен технички исправан, баждарен на важећу тарифу 

и пломбиран таксиметар, 

8. да су грејање, вентилација, клима уређаји и унутрашње осветљење исправни, 

9. да је без оштећења, обојено, чисто и да рекламне поруке и налепнице не буду на 

површинама са предње и задње стране, као и на другим деловима возила у 

складу са законом и другим прописима, 
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10. да има кровну ознаку са истакнутим називом „ТАXI“, као и назив предузетника, 

привредног друштва или удружења коме припада, 

11. да је снабдевен противпожарним апаратом са важећим роком употребе 

причвршћеним на лако уочљивом и приступачном месту, тако да може да се 

дохвати и употреби без изласка из аутомобила, 

12. да је возило регистровано на територији Републике Србије. 

На видном месту у такси возилу мора бити истакнута идентификациона картица 

возача и важећи ценовник, а у возилу мора бити и уговор о осигурању путника о јавном 

превозу од последица несрећног случаја, са подацима о називу друштва за осигурање и 

правима путника по основу тог уговора. 

Кровна ознака из става 1. тачка 8. овог члана не може бити дужа од 630 мм и виша 

од 210 мм, у основи не може бити шира од 165 мм, а у темену од 60мм. 

Испуњеност услова из става 1. овог члана, утврђује Комисија за преглед возила за 

обављање ауто-такси превоза путника. 

На основу позитивног закључка Комисије из става 4. овог члана о испуњености 

услова возила за обављање ауто-такси превоза, надлежни орган издаје такси дозволу са 

роком важења од годину дана, након чега се мора извршити поновни преглед возила. 

 

Члан 20. 

 

Управне послове у области ауто-такси превоза врши надлежни орган. 

 

Члан 21. 

 

Пријава за обављање ауто-такси превоза подноси се Општинској управи Житиште. 

Уз пријаву подносе се и докази о испуњавању услова прописаних законом и овом 

Одлуком. 

Одобрење о обављању ауто-такси превоза путника издаје се на годину дана и може 

се обновити. Када су испуњени услови из закона и ове одлуке, такси превознику се издаје 

Такси дозвола која садржи: име и презиме оснивача, адресу становања, ЈМБГ грађана, број 

личне карте, регистарски број, марку и тип  возила којим се обавља такси превоз путника, 

назив такси стајалишта, број решења Агенције за привредне регистре, матични број радње, 

ПИБ, фотографију величине 3,5 x 2,5 цм, редни број и датум издавања, промене у току 

важења исте и рок важења. 

О издатим Такси дозволама и свим промена орган води евиденцију. 

 

Члан 22. 

 

Решење о упису у регистар радњи такси превоза доноси Агенција за привредне 

регистре. Ауто-такси превозник је дужан да све промене везане за податке које садржи 

решење (промена возила, промена адресе и др.) пријави органу који му је издао одобрење и 

Агенцији за привредне регистре у року од 8(осам) дана од дана наступања измене, ради 

уношења у решење и регистар. 

Члан 23. 

 

Ауто-такси превозник је дужан примити у путнички аутомобил сваког путника у 

границама расположивих седишта као и пртљаг путника у границама величине и носивости 

простора за пртљаг осим путника и ствари из члана 28. ове Одлуке. О пријему других 

путника у току превоза до места одредишта  одлучује путник који је започео коришћење 

такси превоза у сагласност са возачем. 

Ауто-такси превозник дужан је укључити таксиметар и наплатити цену превоза на 

основу износа утврђеног радом таксиметра. 
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          Ауто-такси превозник када не обавља делатност превоза, а учествује у саобраћају, 

дужан је да скине кровну ознаку “Такси“. 

 

Члан 24. 

 

Ауто-такси превозник је дужан да такси превоз обавља путем који је путник 

одредио, односно најкраћим путем до места опредељења путника. 

 

Члан 25. 

 

Такси стајалиште је саобраћајна површина намењена за стајање такси возила у току 

рада такси возача. 

Такси стајалишта се обележавају саобраћајним ознакама и саобраћајним знаком. 

 

Члан 26. 

 

Такси стајалиште одређује Скупштина општине посебним решењем. 

 

Члан 27. 

  

Кад ауто-такси превозник одјави обављање делатности дужан је са крова уклонити 

ознаку „ТАXI“ и врати такси дозволу органу који му је исту издао.  

 

 

V  ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 

 У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако посебним прописима није 

другачије одређено не могу се превозити деца испод шест година старости без пратоца, 

лица оболела од заразних болести, лица у напитом стању, животиње, посмртни остаци, 

експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, заразне материје и 

органски проксиди. 

 

V    Н А Д З О Р 

 

Члан 29. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове 

општинскње управе Житиште преко саобраћајног и  комуналног инспектора. 

 

 

VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

 

      Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће или друго правно лице ако: 

1. отпочне и обавља линијски превоз без доказа о исправности возила (члан 3. ове 

одлуке), 

2. не придржава се регистрованог и овереног реда вожње (члан 4.), 

3. обавља превоз возилима које не испуњавају прописане услове (члан 9.), 

4. пријем путника у возило и искрцавање путника не врши на аутобуским  
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5. стајалиштима, која су унета у ред вижње (члан 11.), 

6. ванлинијски превоз путника и ствари обавља супротно члану 14. 

За прекршај овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара 

и одговорно лице у предузећу односно другом правном лицу. 

 

Члан 31. 

 

Новчаном казном од 25.000,00 до 300.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће и друго правно лице ако: 

1. пре почетка обуставе линијског превоза о томе не обавести надлежан орган (члан 4.) 

2. не обезбеди превоз пртљага истовремено са превозом путника (члан 7. став 2.), 

3. обавља јавни превоз супротно Општим условима превоза (члан 8. ове одлуке), 

4. аутобуско стајалиште не испуњава прописане услове (члан 12.) 

За прекршај овог члана казниће се новчаном азном од 5.000,00 до 25.000,00 динара и 

одговорно лице у предузећу односно другом правном лицу. 

 

Члан 32. 

 

Новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузеће и друго правно лице ако: 

1. ствари које се не сматрају ручним пртљагом смешта у део возила за смештај 

путника (члан 7. став 3. ове одлуке), 

2. у возилу којим обавља линијски превоз, нема важећи ред вожње или опште 

услове превоза или важећи ценовник или истакнут назив линије на прописан 

начин (члан 10. ове одлуке), 

3. ванлинијски превоз путника врши противно одредбама члана 16., 

4. поступи супротно члану 22., 27., 30. и 31. ове Одлуке. 

За прекршај из овог члана казниће се новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 

динара и одговорно лице у предузећу односно другом правном лицу. 

 

Члан 33. 

 

Новчаном казном од 15,000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако: 

1. обавља превоз а не испуњава услове из члана 3. ове одлуке 

2. обавља јавни превоз противно општим условима превоза и ако не да на увид 

кориснику превоза опште услове превоза (члан 8.) 

3. обавља превоз возилима која не испуњавају прописане услове (члан 9. ове 

Одлуке) 

4. ванлинијски превоз путника и ствари обавља противно члану 14. ове Одлуке 

5. поступи супротно члану 22., 27., 28., 30. и 31. ове Одлуке. 

 

         Члан 34. 

 

Новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај грађанин ако: 

1. обавља јавни превоз а не испуњава услове из члана 2. и 3. ове Одлуке. 

2. обавља превоз возилима која не испуњавају прописане услове (члан 9. ове Одлуке) 

3. обавља превоз супротно члану 22., 26., 30. и 31. ове Одлуке 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

             Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о јавном превозу путника  
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на територији Општине Житиште („Сл.лист општине Житиште“бр. 2/2002) и Одлука о 

ауто-такси превозу путника на територији Општине Житиште(„Сл.лист општине 

Житиште“ бр. 3/2006 и 4/2006). 

Члан 36. 

 

 Правна лица и предузетници дужни су да своје пословање ускладе са одредбама  ове 

одлуке у року од 6(шест/) месеци,  а најкасније до 30. јуна 2014 године.  

 

Члан 37. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Житиште“. 
  

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број: I-020-72/2013 

Дана: 18.12.2013 године                                   Председник Скупштине општине Житиште 

Ж и т и ш т е                                                                    Драган Миленковић с.р. 

                                                            

                                                                            
                                              * * * * * 

 

На основу члана 42. и члана 117. Статута Општине Житиште („Службени лист 

општине Житиште“ број 16/2018 и 20/2013) и  Пресудe  Управног суда број III- 2/УЖ-

125/2013 од 2.12. 2013. године  Скупштина  општине Житиште на седници одржаној дана 18. 

12.  2013. године по службеној дужности  доноси 

                                                                    

                                              О  д  л  у  к  у  
 

                                                                   I 

 

           Скупштина oпштине Житиште констатује да је Решење о измени и допуни решења о 

именовању чланова изборне комисије општине Житиште у сталном саставу број I-013-

16/2013 донето од стране СО Житиште дана 20.11. 2013. поништено Пресудом  Управног 

суда број III- 2/УЖ-125/2013 од 2.12. 2013. године  од 2. 12. 2013. 

 

                                                                  II 

 

            Одлуку објавити у Службеном листу општине Житиште.   

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина     

Општина Житиште   

Скупштина општине                                            

Број : I-013-16/2013-1                                      

Дана : 18.12.  2013. године                              Председник Скупштине oпштине Житиште 

Житиште                                                                         Драган Миленковић с.р. 

 

 
 



Брпј 47.   18.12.2013. гпдине    „Службени лист Опщтине Житищте“      страна  80 

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ 

број 129/2007) и члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени 

гласник Републике Србије“ број 48, 94 и 11/89) Скупштина општине Житиште на својој 

седници одржаној дана 18.12.2013. године доноси 

                                                                    Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА ЗА ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ТОРДА 

 

Члан 1. 

 

  За спровођење референдума у МЗ Торда који ће се одржати у времену од 03.01.2014. 

до 12.01. 2014. године, образује се Комисија у следећем саставу: 

 

    Добаи Јанош,                           Председник комисије  за спровођење референдума 

    Салама Валериа,                      зам. председника  комисије                

    Лазар Јене,                                       члан комисије  

    Кочиш Роберт                           заменик   члана  комисије                            

    Барна Едвин                                     члан   комисије  

    Чикош Мариа                            заменик   члана  комисије                                

    Поша Нандор                                    члан   комисије   

    Салма Шандор                          заменик члана комисије                              

    Рожи Адриен                                    члан   комисије   

    Ковач Иштван                            заменик  члана   комисије   

 

                                                                  Члан 2. 

 

Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове: 

   - стара се о законитом спровођењу референдума, 

   -  стара се о обезбеђењу материјала за спровођење референдума, 

  -  прописује обрасце за спровођење референдума, 

  -  утврђује и проглашава укупне резултате референдума, 

   - врши улогу  гласачког  одбора, 

  - обавља и друге послове одређене Законом и Одлуком Скупштине општине. 

 

                                                                  Члан 3. 

 

       Ово Решење објавити  у Службеном листу општине Житиште. Решење ступа на  

 снагу даном објављивања  у Службеном листу општине Житиште. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број:I-014-2/2013-3 

Дана:18. 12. 2013.                                                    Председник Скупштине општине Житиште 

ЖИТИШТЕ                                                                         Драган Миленкoвић с.р. 

                                                                                                                 
 

                                                  * * * * * 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник Републике Србије 

број 129/2007) и члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (Службени 

гласник Републике Србије број 48, 94 и 11/89) Скупштина општине Житиште на  својој 

седници одржаној дана     18. 12.  2013. године доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е   О  

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ МЗ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО 

 

Члан 1. 

 

 За спровођење Референдума који ће се спровести од 10.01.2014. године до 

19.01.2014. године, ради непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на 

територији МЗ Банатско Карађорђево за период од 01.01.2014. године до 31. 12. 2018. 

године, образује се комисија у следећем саставу: 

 

1. Младен Ајдуковић из Банатског Карађорђева председник 

2. Синиша Чубрило из Банатског Карађорђева заменик председника 

3. Богдан Кордић из Банатског Карађорђева             члан 

4. Милан Кајтес из Банатског Карађорђева  заменик члана 

5. Владимир Банч из Банатског Карађорђева             члан 

6. Предраг Маљковић из Банатског Карађорђева заменик члана 

 

Члан 2. 

 

 Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове: 

- Стара се о законитом спровођењу референдума 

-  Стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума 

- прописује образце за спровођење референдума 

- Утврђује и проглашава укупне резултате референдума 

- Подноси извештај Скупштини општине Житиште о спроводеном референдуму 

- Обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и 

одлуком СО Житиште о расписивању референдума 

 

Члан 3. 

 

 Решење објавити  у Службеном листу општине Житиште. 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житише 

Број : I-014-3/2013-2 

Дана : 18. 12. 2013.                                                Председник Скупштине општине Житиште 

Ж и т и ш  т е                                                                              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. 
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