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На основу члана 25. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 9/2002, 87/2002, 66/2005, 

101/2005, 62/2006 и 85/2006) и члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и 
члана 23. Статута општине Житиште и Одлуке о буџету општине Житиште за 2008 годину (''Службени лист 
општине Житиште'', број 10/2007 од 21.12.2007. године), Скупштина општине Житиште, на седници од 
24.12.2008.. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У 
о изменама и допунама одлуке о буџету 

Општине Житиште за 2008 годину 
 

Члан 1 
 Одлука о буџету општине Житиште за 2008 годину, која је донета на седници Скупштине општине 
Житиште, дана 21.12.2007. године, мења се члан 1. и гласи: 
 Пренета новчана средства по Завршном рачуну за 2007 годину износе 4.188.745,91 динар. Укупни 
приходи буџета општине Житиште за 2008 годину, утврђују се у износу од 306.049.000,00 динара. Заједно са 
пренетим средствима из 2007 године, укупна средства износе 310.237.745,91 динара. 
 

Члан 2. 
 У плану прихода буџета за 2008 годину мења се члан 2. у следећим позицијама: 

1. Порез на зараде конто 711110, утврђује се износ од 63.361.000,00 динара уместо досадашњег 
износа од 66.000.000,00 динара. 
2. Порез на приходе од самосталних делатности конто 711120, утврђује се износ од 2.402.000,00 
динара уместо досадашњег износа од 6.000.000,00 динара. 
3. Порез на приходе од имовине конто 711140, утврђује се износ од  78.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 5.000.000,00 динара. 
4. Порез на доходак од пољопривреде конто 711146, утврђује се износ од  5.000.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од 4.000.000,00 динара. 
5. Самодопринос конто 711180, утврђује се износ од 17.730.000,00 динара уместо досадашњег 
износа од 15.000.000,00 динара. 
6. Порез на друге приходе  конто 711190, утврђује се износ од 6.724.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 10.000.000,00 динара. 
7. Порез на фонд зарада конто 712111, утврђује се износ од 500.000,00 динара, а средства нису 
била предвиђена планом буџета. 
8. Порез на имовину конто 713120, утврђује се износ од 13.431.000,00 динара уместо досадашњег 
износа од 10.000.000,00 динара. 
9. Порез на наслеђе и поклон конто 713311, утврђује се износ од 933.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 3.000.000,00 динара. 
10. Порез на пренос апсолутних права на пол. конто 713423, утврђује се износ од  9.000.000,00 
динара уместо досадасшњег износа од 4.000.000,00 динара. 
11. Комунална такса на приређивање уметничких музичких програма конто 714420, утврђује се 
износ од 27.000,00 динара уместо досадашњег износа од 300.000,00 динара. 
12. Комунална такса за коришћење рекламних паноа конто 714430, брише се  износ од 200.000,00 
динара који је био утврђен планом буџета. 
13. Средства за противпожарну заштиту конто 714440, утврђује се износ од 22.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од  60.000,00 динара. 
14. Порези на моторна возила конто 714510, утврђује се износ од 2.914.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 4.000.000,00 динара. 
15. Накнада за загађивање животне средине конто 714547, утврђује се износ од 1.119.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од  1.140.000,00 динара. 
16. Боравишна такса конто 714552, утврђује се износ од 32.000,00 динара уместо досадашњег 
износа од 300.000,00 динара. 
17. Општинске и градске накнаде конто 714560, брише се износ од 2.000.000,00 динара који је био 
предвиђен планом буџета. 
18. Општинска и градске комуналне таксе конто 714570, брише се износ од 2.000.000,00 динара 
који је био предвиђен планом буџета. 
19. Комунална такса на фирму конто 716110, утврђује  се износ од 1.377.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 5.500.000,00 динара. 
20. Текући трансфери од других нивоа власти у корис нивоа општине конто 733150, утврђује се 
износ од 128.000.000,00 динара уместо досадашњег износа од 118.000.000,00 динара. 
21. Капитални трансфер од других нивоа власти конто 733250, утврђује се износ од 10.634.000,00 
динара уместо досадашњег износа од 15.000.000,00 динара. 
22. Капитални трансфери у корист општине (капиталне инвестиције) конто 733250, брише се износ 
од  304.000.000,00 динара а који је био предвиђен планом буџета. 
23. Камате на средства буџета општине конто 741150, утврђује се износ од 275.000,00 динара 
уместо досадашег износа од 600.000,00 динара. 
24. Накнада за коришћжење природних добара конто 741510, утврђује се износ од 9.000.000,00 
динара уместо досадашњег износа од 6.000.000,00 динара. 
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25. Приходи од закупа земље конто 741522, утврђује се износ од 23.000.000,00 динара, а планом 
није био предвиђен.  
26. Накнада за коришћење грађевинског земљишта конто 741530, брише се износ од 100.000,00 
динара који је био предвиђен планом. 
27. Приходи од продаје добара и услуга, закуп конто 742150, утврђује се износ од 393.000,00 
динара уместо досадашњег износа од 480.000,00 динара. 
28. Таксе у корис нивоа општине конто 742250, утврђује се износ од 742.000,00 уместо досадашњег 
износа од 2.000.000,00 динара. 
29. Приходи од новчаних казни за прекршаје конто 743350, брише се износ од  400.000,00 динара 
који је био предвиђен планом. 
30. Текући добров.транс. од физ.пр. лица конто 744150, брише се износ од 1.000.000,00 динара који 
је био предвиђен планом. 
31. Примања од продаје пок.ствари у косрис нивоа општине конто 812150, утврђује се износ од 
185.000,00 уместо досадашњег износа од 500.000,00 динара. 
32. Примања од продаје осталих основних средстава конто 813000, брише се износ од 500.000,00 
динара, а планом је био предвиђен. 
33. Примања од задуж. од посл. бан. у корист општине конто 911450, брише се износ од 
3.000.000,00 динара, а планом је предвиђен. 
34. Примања од акцијског капитала конто 921951, брише се износ од 2.000.000,00 динара, а планом 
је био предвиђен. 

Члан 3. 
 Мења се члан 3. Одлуке о буџету и гласи: 
 Расходи из буџета по основним  наменама утврђују се у следећим износима и то: 

    Ек. 
класиф. 

                          О п и с Средства из буџета 
 

     41 Расходи за запослене  89.939.875.00 
411000 Плате, дод. и накнаде 70.735.000,00 
412000 Соц. давања на терет послодавца 12.661.875,00 
414000 Соц. давања запосленима 1.002.000,00 
415000 Накнаде запосленима 2.990.000,00 
416000 Награде и остали посл. расх. 2.551.000,00 
     42 Коришћење роба и услуга  60.178.000.00 
421000 Стални трошкови 38.492.000,00 
422000 Трошкови путовања 1.725.000,00 
423000 Услуге по уговору 10.063.000,00 
424000 Специјализоване услуге 2.986.000,00 
425000 Текуће поправке и одржавање 2.072.000,00 
426000 Материјал 4.840.000,00 
     43 Употреба основних средстава - 
    434 Употреба зем. и шума - 
44 Отплате камата - 
441 Отплате домаћих камата - 
     45 Субвенце 7.853.000,00 
451000 Суб. јав. пред. и еф. орг. 7.853.000,00 
     46 Донације и трансфери 62.560.400,00 
463000 Транс. ост. нивоа власти 62.560.400,00 
     47 Социјална помоћ 26.643.000,00 
472000 Нак за соц. заш. из буџета 26.643.000,00 
     48 Остали расходи 26.004.740,00 
481000 Дотације невладиних организација 19.440.740,00 
482000 Порези, обав. таксе и казне 6.564.000,00 
484000 Накнада штете услед ел. непогода - 
    499 Резерве 4.615.130,91 
499000 Средства резерве 4.615.130,91 
     51 Основна средства 25.943.600.00 
511000 Зграде и грађ. Објекти 23.684.600.00 
512000 Машине и опрема  1.243.000,00 
513000 Остала основна средства 766.000,00 
515 Нематеријална имовина 250.000,00 
    611 Отплате главнице 6.500.000,00 
611510 Отплата глав. дом. кредит. 6.500.000,00 
                            У К У П Н О : 310.237.745,91 

 
Члан 4. 
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 Мења се члан 4. Одлуке о буџету за 2008 годину и гласи: 
Буџет за 2008 годину састоји се од: 
1. Пренетих новчаних средстава по завршном рачуну за 2007 годину у износу од 
    4.188.745,91 динар 
2. Приходи у износу од  306.049.000,00 динара  
       Свега средстава: 310.237.745,91 динара 
3.  Расходи у износу од 310.237.745,91 динара 
 

Члан 5. 
 
 У посебном делу буџета мења се члан 5. и гласи: Средства из Одлуке у износу од 310.237.745,91 динар. 
 Измене расхода у посебном делу буџета су следеће: 
1.   Код функције 411 – Општинска управа : 
- Редни број 3 конто 414 утврђује се износ од 580.000,00 динара, уместо  досадашњих 3.500.000,00 динара. 
- Редни број  4 конто 414312 се брише износ од 1000000,00 динара 
- Редни број 5 конто 415 утврђује се износ од 1.488.000,00 динара, уместо  досадашњих 1.800.000,00 динара. 
- Редни број 6 конто 416 утврђује се износ од 2.051.000,00 динара, уместо  досадашњих 2.000.000,00 динара. 
- Редни број 7 конто 421 утврђује се износ од 14.000.000,00 динара, уместо  досадашњих 9.300.000,00 динара. 
- Редни број 8 конто 421919 се брише износ од 200.000,00 динара. 
- Редни број 9 конто 422 утврђује се износ од 1.470.000,00 динара, уместо  досадашњих 2.200.000,00 динара. 
- Редни број 10 конто 423 утврђује се износ од 9.500.000,00 динара, уместо  досадашњих 8.500.000,00 динара. 
- Редни број 11 конто 482 утврђује се износ од 6.500.000,00 динара, уместо  досадашњих 1.000.000,00 динара 
 Укупно за функцију 411, утврђује се износ од 35.589.000,00 динара, уместо досадашњег  износа  
29.500.000,00 динара. 
2. Код функције 133 – Опште услуге : 
- Редни број 13, конто 425, утврђује се износ од 1.800.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 800.000,00 
динара. 
- Редни број 14, конто 426, утврђује се износ од 4.406.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
5.000.000,00 динара. 
- Редни број 15, конто 434, се брише износ од 100.000,00 динара , а планом је било предвиђен 

- Редни број 16 конто 511400, утврђује се износ од 4235.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
5.000.000,00 динара 
- Редни број 17, конто 512, утврђује се износ од 1.212.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 5.000.000,00 
динара 
- Редни број 18 конто 513, утврђује се износ од 766.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 1.000.000,00 
динара 
  Укупно за функцију 133, утврђује се износ од 12.419.000,00 динара, уместо досадашњег износа 
од 16.900.000,00 динара. 

3. Код функције 112 – финансијски и фискални послови и инвестициона изградња: 
- Редни број 21 – конто – 511230, се брише износ од 6.000.000,00 дин., а планом је био предвиђен 
- Редни број 22 – конто – 511, утврђује се износ од 578.000,00 динара, уместо  досадашњег износа 
од 2.000.000,00 динара. 

 
- Укупно за функцију 23, – конто – 511121,  се брише износ од 1.000.000,00 дин а планом је био 
предвиђен 

 
- Додаје се редни број 24а конто 511 Изградња стазе Агрожив-Равни Тополовац и утврђују се 
средства у износу од 2.600.000,00 динара-наменска средства покрајине. 

 
- Додаје се редни број 24 Б. Конто 511 Термоминерално исртраживање вода на територији 
општине Житиште и МЗ Торда и утврђује се износ од 1.800.000.00-наменска средства Покрајине. 

Укупно за функцију 25 – конто – 511,  фонд за развој АПВ се брише износ од 304.000.000,00 дин а планом је био 
предвиђен 
Укупно за функцију 112 утврђује се износ од 4.978.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 313.000.000,00 
динара. 

4. Код функције 760 – здраство : 
  - Редни број 37 – конто 463 :, утврђује се износ од 1.400.000,00 динара, уместо  досадашњег износа од 
4.000.000,00 динара 
  Укупно за функцију 760 утврђује се износ од 1.400.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
4.000.000.,00 динара. 

5. Код функције 620-Субвенције јавним предузећима 
- Редни број 38 конто 451 – утврђује се износ од 4.187.000,00 динара, уместо досадашњег износа 
од 13.695.000,00 динара.  

Укупно за функцију 620 утврђује се износ од 4.187.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
13.695.000.,00 динара 
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6. Код функције 112 – Средства резерве : 

- Редни број 29, конто 499 – средства резерве, утврђује се износ од 4.615.130,91 динара, уместо 
досадашњег износа од 4.614.385,00 динара. 

Ова апроприација обухвата средства намењена за: 
- сталну буџетску резерву износ од 1.457.400,00 динара 
- текућу буџетску резерву износ од 3.157.730,91 динара, уместо досадашњег износа од 3.156.985.00 
динара. 

7. Код функције 980 – Накнада стипендије - 09247 
- Редни број 45 – конто 472, утврђује се износ од 314.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара. 
Укупно за функцију 980 утврђује се износ од 314.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара 

8. Код функције 912 – Основно образованје: 
- Редни број 47– конто 463 – донације и трансфери осталим нивоима власти за поребе школа за измирење 
материјалних трошкова утврђује се износ од 42.950.400,00 уместо досадашнјег износа 39.482.000,00. Утврђени 
износ је следећих за школе: 
- -ОШ Свети Сава , Житиште                       20.950.400,00 
- -ОШ Милош Црњански, С. Итебеј             10.813.000,00 
- ОШ Никола Тесла, Б. Карађорђево           11.187.000.00 

9.  Код функције 911 – Предшколско образовање 
      - Редни број 50 – конто 414, утврђује се износ од 400.000,00 динара, уместо  
        износа од 300.000,00 динара. 

 - Редни број 51– конто 415, утврђује се износ од 700.000,00 динара, уместо  
   износа од 300.000,00 динара. 
 - Редни број 52 – конто 416, утврђује се износ од 400.000,00 динара, уместо   
   досадашњег износа од 200.000,00 динара. 

- Редни број 53 – конто 421, утврђује се износ од 800.000,00 динара, уместо досадашњег износа 
од 500.000,00 динара. 
- Редни број 54 – конто 422 – утврђује се износ од 4.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
105.000,00 динара. 
- Редни број 56– конто 424 утврђује се износ од 286.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
76.000,00 динара 
- Редни број 58 – конто 426 – утврђује се износ од 39.000,00 динара, уместо досадашњег износа 
од 410.000,00 динара 
- Редни број 59 – конто 441 – брише се износ од 50.000,00 динара, а који је био планиран. 
- Редни број 60 – конто 482 – утврђује се износ од 64.000,00 динара, уместо досадашњег износа 
од 50.000,00 динара 
- Редни број 61 – конто 511 – брише се износ од 500.000,00 динара, а који је био планиран Редни 
број 62 – конто 512 – утврђује се износ од 23.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 250.000,00 
динара 
- Редни број 63– конто 513 – брише се износ од 250.000,00 динара, а који је био планиран  
- Код функције 911, - Предшколско образовање Житиште, утврђује се износ од 2.716.000,00 
динара, уместо досадашњег износа од 2.991.000,00 динара. 

10. Код функције 820 – КПЗ Житиште 
- Редни број 66 – конто 414, утврђује се износ од 22.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
150.000,00 динара 
- Редни број 67 – конто 415, утврђује се износ од 550.000,00 динара, уместо досадашњег износа 
од 350.000,00 динара. 

Редни број 68 – конто 421, утврђује се износ од 142.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
300.000,00 динара 
Редни број 69 – конто 422, утврђује се износ од 144.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
300.000,00 динара 
- Додаје Редни број 70 – конто 423, утврђује се износ од 203.000,00 динара, уместо досадашњег 
износа од 300.000,00 динара  
- Редни број 71– конто 426, утврђује се износ од 25.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
200.000,00 динара 
- Редни број 72 – конто 472, утврђује се износ од 79.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
1.000.000,00 динара 
- Редни број 74 – конто 482, брише се износ од 10.000,00 динара, а који је био планиран  
- Редни број 75 – конто 512, утврђује се износ од 8.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
150.000,00 динара 

Код функције 820 – КПЗ Житиште, утврђује се износ од 1.173.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
2.760.000,00 динара. 

11. Код функције 820 – Библиотека Житиште: 
број 78 – конто 415, утврђује се износ од 252.000,00 динара, уместо  
досадашњег износа од 212.000,00 динара. 
број 81 – конто 422, утврђује се износ од 107.000,00 динара, уместо  
досадашњег износа од 100.000,00 динара. 
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број 85 – конто 482, брише се износ од 50.000,00 динара, а који је био планиран 
. Код функције 820 – Библиотека Житиште, утврђује се износ од 359.000,00 динара, уместо досадашњег 
износа од 362.000,00 динара 

12. Код функције 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом  
      месту – месне заједнице 
- М.З. Банатско Карађорђево – 09249 
- Редни број 91 – конто 451 , брише се износ од 660.000,00 динара, а који је био планиран 
- М.З. Банатско Вишњићево – 09250 
- Редни број 94 – конто 451 брише се износ од 30.000,00 динара, а који је био планиран 
- М.З. Банатски Двор – 09251 
- Редни број 97 - конто 451 –  брише се износ од 120.000,00 динара, а који је био планиран 
- Редни број 98 – конто 463, утврђује се износ од 250.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 200.000,00 
динара 
- М.З. Житиште – 09252 
- Редни број 100 – конто 451, брише се износ од 450.000,00 динара, а који је био планиран 
- Редни број 101 – конто 463, утврђује се износ од 1.300.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 587.000,00 
динара 
- М.З. Међа – 09253 
- Редни број 103– конто 451, брише се износ од 210.000,00 динара, а који је био планиран 
- М.З. Нови Итебеј – 09254 
- Редни број 106 – конто 451, брише се износ од 120.000,00 динара, а који је био планиран 
- Редни број 107 – конто 463, утврђује се износ од 700.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 300.000,00 
динара. 
- М.З.  Равни Тополовац – 09255 
- Редни број 109– конто 451, брише се износ од 150.000,00 динара, а који је био планиран 
- Редни број 110 – конто 463, утврђује се  износ од 1.200.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 400.000,00 
динара. 
- М.З. Српски Итебеј - 09256 
- Редни број 112– конто 451, брише се износ од 240.000,00 динара, а који је био планиран 
-  Редни број 113 – конто 463, утврђује се износ од 1.350.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 505.000,00 
динара. 
- М. З. Торак - 09257 
- Редни број 115– конто 451, брише се износ од 450.000,00 динара, а који је био планиран 
Додаје се редни број 114а – конто 424.119 Накнада за пољочуварску службу додаје се износ од 200.000,оо а који 
није био планиран. Средства пребачена из текуће буџетске резерве на основу решења     
-М.З. Торда – 09258 
- Редни број 118 – конто 451, брише се износ од 300.000,00 динара, а који је био планиран –  
Додаје се редни број 119а – конто 511242пројекти за канализацију – наменска средства покрајине износ од 
2.257.000,00 динара а планом нису била предвиђена. 
-М.З. Хетин – 09259 
- Редни број 121– конто 451, брише се износ од 120.000,00 динара, а који је био планиран 
- М.З. Честерег - 09260 
- Редни број 124 – конто 451, брише се износ од 150.000,00 динара, а који је био планиран 
- Редни број 125 – конто 463, утврђује се износ од 550.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 148.000,00 
динара. 
- Додаје се редни број 125 а) – конто 511241, пројекти за канализацију – наменска средства покрајине износ од 
2.044.600,00 динара а планом нису била предвиђена 
Укупно утврђена средства за функцију 160 – месне заједнице, у износу од 9.851.600,00 динара, уместо досадашњег 
износа од 5.140.000,00 динара. 
13 функционална класификација 421 – Комисија за лицитацију пољопривредног земљишта у државној својини 
 - Редни број 127 – конто – 421, утврђује се износ од 23.000.000,00 динара, а уместо планираног износа од 
120.000,00 динара 

Члан 6. 
Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште, за 2008. годину, остају и даље на снази. 

Члан 7. 
Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2008. годину доставити Министарству 
за финансије Републике Србије и исту објавити у Службеном листу општине Житиште. 
Република Србија – АП Војводина 
Скупштина општине Житиште 
Број : I-400-11/2008 
Дана : 24.12.2008. 
   Ж И Т И Ш Т Е 

Председник Скупштине општине Житиште 
 Јонел Филил с.р. 
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На основу члана 25. Закона о буџетском систему ('' Сл. гласник РС '' бр. 9/2002 , 87/2002, 66/2005, 101/05, 

62/06 и 85/06 ) и члана 30. Закона о локалној самоуправи ( '' Сл. гласник РС '', бр. 129/07 ) и члана 23. Статута 
општине Житиште, Скупштине општине Житиште, на седници од  24.12.2008.. године, донела је  

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2009. годину 

I  ОПШТИ  ДЕО : 
Члан 1. 

 
 Укупни приходи буџета општине Житиште за 2009. године ( у даљем тексту Буџет ), утврђују се у износу 
од 313.000.000,00 динара. 

Члан 2. 
 

 Приходи Буџета, по изворима , планирају се у следећим износима и то: 
 

ПЛАН  ПРИХОДА  БУЏЕТА  ЗА  2009. годину 
 

     Економска 
класификација  

                        Опис  позиције                Износ 

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке  
711110 Порез на зараде 55.984.000.00 
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 2.589.000.00 
711140 Порез на приходе од имовине  2.078.000.00 
711146 Порез на доходак од пољопривреде 5.265.000.00 

711150 Порез на добитке од игара на срећу 838.000.00 
711160 Порез на приходе од осигурања лица  838.000.00 
711180 Самодопринос 14.706.000.00 
711190 Порез на друге приходе 7.248.000.00 

 Укупно 711000: 89.546.000.00 
713000 Порез на имовину  1.543.000.00 
713120 Порез на имовину 11.633.000.00 
713310 Порез на наслеђе и поклон 1.006.000.00 
713423 Порез на пренос апсолутних права 9.266.000.00 
713610 Порези на акције на име и уделе 869.000.00 

 Укупно 713000: 24.317.000.00 
714000 Порези на добра и услуге 24.000.00 
714420 Комунална такса на приређ. музичких прог. 5.000.00 
714430 Комунална такса за кориш. рекл. паноа 500.000.00 
714440 Средства за противпож. заштиту 24.000.00 
714510 Порези на моторна возила 2.641.000.00 
714547 Накнада за загађивање животне средине 1.206.000.00 
714552 Боравишна такса 34.000.00 

 Укупно 714000 4.434.000.00 
716000 Други порези 300.000.00 
716110 Комунална такса на фирму 1.184.000,00 

 Укупно 716000 1.484.000.00 
733150 Капитални трансфериод др.нивоа власти 123.376.000.00 

 Укупно 733000 130.158.000.00 
741150 Камате на средства буџета општине 296.000,00 
741510 Накнада за коришћење природних добара 8.569.000,00 
741522 Приходи од закупа земље 25.124.000.00 
741530 Накнада за коришћење грађ.земљишта 2.000.000.00 

 Укупно 741000 35.989.000.00 
742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа 424.000.00 
742250 Таксе у корист нивоа општина 600.000.00 

 Укупно 742000 1.024.000,00 
743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје 200.000,00 

 Укупно 743000 200.000,00 
744250 Капит.добр.трансф.од физ.и пр.лица 6.784.000.00 

 Укупно 744000 6.784.000,00 
745151 Остали приходи у корист општине 393.000,00 

 Укупно 745000 393.000,00 
771000 Меморанд.ст.за рефунд.расхода 146.000,00 
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 Укупно 771000 146.000,00 

812150 Примања од продаје покр.ствари 199.000,00 
 Укупно 812000 199.000,00 

911450 Прим. од задуж. од посл.бан.у кор.општ. 16.000.000,00 
 Укупно 911000 16.000.000,00 

921951 Примања од акцијског капитала 2.326.000,00 
 Укупно 921950 2.326.000,00 
 УКУПНИ ПРИХОД 313.000.000.00 

 
Члан 3. 

 
 Расходи из буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то: 

 
Економска  
класификација  

              Опис Средства  из                        
буџета 

Издаци из дод.и  
прих. орг. 

     Укупна 
    средства 

1 2 3 4 5 
41 Расходи за запослене 98.067.000.00 1.300.000.00 99.367.000.00 

411000 Плате, дод. и нак. за 77.104.000.00  77.104.000.00 
412000 Соц. дав. на тер. посл. 13.766.000.00  13.766.000.00 
414000 Соц. дав. запослен. 2.121.000.00 350.000.00 2.471.000.00 
415000 Накнаде запосленима 4.036.000.00 600.000.00 4.636.000.00 
416000 Награде и ост. посл. рас 1.040.000.00 350.000.00 1.390.000.00 

42 Кориш. роба и услуга 60.813.000.00 2.075.000.00 62.888.000.00 
421000 Стални трошкови 38.330.000.00 460.000.00 38.790.000.00 
422000 Трошкови путовања 2.007.000.00 262.000.00 2.269.000.00 
423000 Услуге по уговору 15.007.000.00 600.000.00 15.607.000.00 
424000 Специјализ. услуге 1.315.000.00 100.000.00 1.415.000.00 
425000 Текуће попр. и одржав. 990.000.00 500.000,00 1.490.000.00 
426000 Материјал 3.164.000.00 153.000.00 3.317.000.00 

43 Употреба основ. сред. 30.000.00  30.000.00 
434 Употреба зем. и шума 30.000.00  30.000.00 
44 Отплате камата 4.370.000.00  4.370.000.00 

441 Отплате домаћих камата 4.370.000.00  4.370.000.00 
45 Субвенције 13.800.000.00  13.800.000.00 

451000 Суб. јав. пред. и еф.орг 13.800.000.00  13.800.000.00 
46 Донације и трансфери 65.027.000.00  65.027.000.00 

463000 Транс. ост. нив. власти 65.027.000.00  65.027.000.00 
47 Социјална помоћ 21.285.000.00 300.000.00 21.585.000.00 

472000 Нак. за соц. заш. из буџ. 21.285.000.00 300.000.00 21.585.000.00 
48 Остали расходи 16.161.000.00 10.000.00 16.171.000.00 

481000 Дотације невл. орг. 14.657.000.00  14.657.000.00 
482000 Порези, обав. такс. и каз 1.504.000.00 10.000.00 1.514.000.00 

499 Резерве 4.615.000.00  4.615.000.00 
499000 Средства резерве 4.615.000.00  4.615.000.00 

51 Основна средства 8.332.000.00 100.000.00 8.432.000.00 
511000 Зграде и грађ. објекти 6.500.000.00  6.500.000.00 
512000 Машине и опрема 1.327.000.00 100.000.00 1.427.000.00 
513000 Остала осн. средства 400.000.00  400.000.00 

515 Нематеријална имовина 105.000.00  105.000.00 
611 Отплата главнице 20.500.000.00  20.500.000.00 

611151 Отплата глав. дом. кред 5.000.000.00  5.000.000.00 
611411 Отплата глав. Пословним 

банкама 
15.500.000.00  15.500.000.00 

 У К У П Н О: 313.000.000.00 3.785.000.00 316.785.000.00 
 

Члан 4. 
Буџет за 2009.годину састоји се од  
1.приходи у износу    313.000,000,00 динара 
2.Расходи у износу     313.000.000,00 динарa 
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Члан 5. 

 Средства из Одлуке у износу од  313.000.000,00 динара и средства додатних прихода из додатних 
активности директних и индиректних корисника буџета локакне самоуправе у износу од 3.785.000.00динара, што 
укупно износи 316.785.000.00 динара, распоређени су по корисницима и 
 

прих. органа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 411 Општинска управа

1 411 Плате и додатци запослених 46,000,000.00 46,000,000.00

2 412
Соц. доприноси на терет послода.

8,200,000.00 8,200,000.00
3 414 Соц. давања запосленима 690,000.00 690,000.00
4 414312 Отпремнине 1,000,000.00 1,000,000.00
5 415 Накнаде запосленима 2,600,000.00 2,600,000.00

6 416
Награде, бонуси и ост. пос. 
расходи 500,000.00 500,000.00

7 421 Стални трошкови 12,000,000.00 12,000,000.00
8 421919 Трош.рушења бес. изгр.објеката 100,000.00 100,000.00
9 422 Трошкови путовања 1,700,000.00 1,700,000.00
10 423 Услуге по уговору 11,000,000.00 11,000,000.00
11 423599 Месечна накнада одборницима 3,000,000.00 3,000,000.00
12 482 Порези,обавезне таксе и казне 1,500,000.00 1,500,000.00

 Извори финанс. за функцију 411:

1 Приходи из буџета 88,290,000.00 88,290,000.00
Укупно за функцију 411: 88,290,000.00 88,290,000.00

133 Опште услуге
13 424 Специјализоване услуге 800,000.00 800,000.00
14 425 Текуће поправке и одржавање 760,000.00 760,000.00
15 426 Материјал ( кан. мат. , бензин ) 3,030,000.00 3,030,000.00
16 434 Употреба земљишта, шума 30,000.00 30,000.00

17 441411
Отплата камата домаћим 
пословним банкама 4,370,000.00 4,370,000.00

18 511400 Пројектно планирање 3,000,000.00 3,000,000.00
19 512 Машине и опрема 1,200,000.00 1,200,000.00
20 513 Остала основна средства 400,000.00 400,000.00

Извори финансирања за функ.133:

1 Приходи из буџета 13,590,000.00 13,590,000.00
Укупно за функцију 133: 13,590,000.00 13,590,000.00

90
Соц. заштита неквал. на др. месту

21 472
Накнаде за соц. заш. из буџ.09243

80,000.00 80,000.00
Ова апропријација односи се на 
исплатукадровачке помоћи

22 472
Накнада за социјалну заштиту- 
помоћ за прво новорођено дете

600,000.00 600,000.00
Извори финан. за функцију 090:

1 Приходи из буџета 680,000.00 680,000.00
Укупно функција 090: 680,000.00 680,000.00

112 Извршни и законодавни орган
Финансиски и фискални послови и 
спољни послови

23 511
Инвестициона улагања из кредита

1,000,000.00 1,000,000.00
24 511230 Инвестициона улагања 500,000.00 500,000.00

а) Соп. учешће општине  
500,000,00

ва
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25 511 Обнов а и изградња в ерских храм. 1,000,000.00 1,000,000.00

26 511
И нв ест ирање у општини Ж ит ишт е-
фонд за капит ална улагања АП 
Војв одине 1,000,000.00 1,000,000.00

27 611151 Кредит-пов раћај ''Минел-Шредер'' 5,000,000.00 5,000,000.00

28 611411 Кредит за набавку службеног аута- 
лизинг 500,000.00 500,000.00

29 611411 Отплата главнице по кредиту 
пословне банке 15,000,000.00 15,000,000.00

01 Приходи из буџета 24,000,000.00 24,000,000.00
Укупно функција 112 24,000,000.00 24,000,000.00

112 30 481 Дотације невладиним организацијама
2,770,000.00 2,770,000.00

Ова апропријација се кор.за дотац. 
09243
1. Савез слепих Зрењанин 10,000.00 10,000.00
2. Савез глувих Зрењанин  10,000.00 10,000.00
3. ОО СУБ НОР  Житиште    10,000.00 10,000.00
4. ОУ Пензионера            30,000.00 30,000.00
5. Црвени крст Житиште 300,000.00 300,000.00
6. Центар за соц. рад       300,000.00 300,000.00
7. Међ . оп. ор. инв. рад       10,000.00 10,000.00
8. ОУ инв. Житиште           30,000.00 30,000.00
9. Опш. ватр. фонд             30,000.00 30,000.00
10. Опш. ватр. савез         45,000.00 45,000.00
11. Еко-покрет Житиште     100,000.00 100,000.00
12.Друштва Рома оппштине 
Житиште                80,000.00 80,000.00
13.УБ Р `90                           100,000.00 100,000.00
14.Клуб књиге ``Б.Р`` Жит. 30,000.00 30,000.00
15.Удр. вл.м.и.сред. пред.  350,000.00 350,000.00
16.Удр. за бор. шећ. бол.   100,000.00 100,000.00
17.Мат. шк. Сигма Зр.        10,000.00 10,000.00
18.Историјски Архив         10,000.00 10,000.00
19.Соц. економски савет   

20,000.00 20,000.00
20. Национални савет Р умунске нац. 
мањине –за канцеларију  у  Т орку    200,000.00 200,000.00
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21,Удружење "Подгрмеч"

150,000.00 150,000.00
22.Румунско друштво за етнологију-
Торак(етномузеј) 710,000.00 710,000.00
23.Удружењима и цивилним 
организацијама

135,000.00 135,000.00

112 31 481
Туристичка организација Житиште

6,000,000.00 6,000,000.00
 за редован рад                 

6,000,000.00 6,000,000.00

32 499 Средства резерве   -09243 4,615,000.00 4,615,000.00
Ова апроп.обухвата  ср. намењ. за

сталну буџ. рез. 1,458,000.00 1,458,000.00
 текућу буџ. рез. 

3,157,000.00 3,157,000.00
Извори фин. за финкцију 112: 0.00 0.00

830 Услуге емитовања и издаваштва

33 451
Субвенције јавним нефин.пред.и 
орг.09243 900,000.00 900,000.00

01 Приходи из буџета 
900,000.00 900,000.00

Укупно функција  830: 900,000.00 900,000.00

810 Услуге рекреације и спорт -09243

34 481 Дотац. невлад. организација 5,050,000.00 5,050,000.00
Ова апропр.се користи за   дотацију 
спортском  савезу Општине Житиште и 
то

1.Дотације клубовима 1.500.000.00    

2. Зараде радника  1.550.000.00        

3. Школске спортске игре 900.000.00

4. Остали трош. С.Савез   1.100.000.00

Извори финансирања за функц. 810:

01 Приходи из буџета 

481 Укупно за функцију 810: 5,050,000.00 0.00 5,050,000.00

980 Образ. неквал. на др. Месту

Накнада за соц. заштиту из буџета

Ова апропријација намењена је за 
финансирање превоза ученика у 
основним и средњим школама и то:

35 472 АД '' Аутобанат'' Зрењанин 16,003,000.00 16,003,000.00

36 472 ЈП '' Развој '' Житиште         
2,000,000.00 2,000,000.00

37 472 Превоз студената                    
862,000.00 862,000.00

Извори финансирања за функц.  980:

01 Приходи из буџета
18,865,000.00 18,865,000.00
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Укупно за функцију  980: 18,865,000.00 18,865,000.00

463 Трансфери
Ова апропријација намењена 
је за:

38
463 Здравствени центар 

Зр.02578   5,000,000.00 5,000,000.00

39
463 Дом здравља Житиште02513    

3,122,000.00 3,122,000.00
Извори финансирања за 
функц. 760:

1 Приходи из буџета 8,122,000.00 8,122,000.00
Укупно функц. 760: 8,122,000.00 8,122,000.00

620 ЈП '' Развој '' Житиште

40
451 Субвенције јавним 

предузећима 1,000,000.00 1,000,000.00
1 Приходи из буџета 1,000,000.00 1,000,000.00

Укупно за функцију  620: 1,000,000.00 1,000,000.00

1.3.
Фонд солидарности – 
комесеријат

070
Социјална помоћ угроженима 

Становништво неквалиф. на 
др. Месту

41 423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00

42
472 Накнада за социјалну 

заштиту 300,000.00 250,000.00 550,000.00
Извори финансирања за 
функцију 070:

1 Приходи из буџета 500,000.00 250,000.00 750,000.00
6 Донације од међународ. 

орган. 
7 Донације од осталих нивоа 

власти
Укупно за функцију 070: 500,000.00 250,000.00 750,000.00

1.4.
Фонд за стипендирање 
студената

980
Образовање неквалиф. на 
др. Месту

43
472 Накнада- стипендије- 09247

340,000.00 340,000.00
Извори финансирања за 
функцију  980:

1 Приходи из буџета 340,000.00 340,000.00
Укупно за функцију  980: 340,000.00 340,000.00
Извори финансирања за 
главу  1.4.

1 Приходи из буџета 340,000.00 340,000.00
Укупно за главу 1.4. 340,000.00 340,000.00

1.5. Фонд за соц. Заштиту
070 Соц. помоћ угроженим лицима

44 472 Накнада за соц. Заштиту 1,000,000.00 1,000,000.00

Ова апропријација намењена 
је за тршкове сахране соц. уг. 
лица и др.проширена права у 
складу са законом о соц. 
Заштити

Здр. неквалифик. на др. 
месту760

 
 



Број 21         24.12.2008. године      Службени лист општине Житиште                        страна  13
Тренут не помоћи
И зв ор за финан. функције 472:

1 Приходи из буџет а 1,000,000.00 1,000,000.00
Укупно за функцију  472: 1,000,000.00 1,000,000.00
И зв ори за глав у 1.5.
Приходи из буџет а 1,000,000.00 1,000,000.00
Укупно за глав у 1.5. 1,000,000.00 1,000,000.00

1.6. 912 Основ но образов ање

45 463 Донације и трансфери 
ост алих нив оа в ласт и 44,400,000.00 44,400,000.00
Ов а апропријација корист иће се за :
1.ОШ ''Св ет и Сав а''                         20,500,000.00 20,500,000.00
          Ж итиште            0.00 0.00
 путни трошков и                 4,500,000.00 4,500,000.00
т рошков и из предходних 
периода 2,000,000.00 2,000,000.00
 т рошков и енергије 8,000,000.00 8,000,000.00
 остали мат . трошков и и 
јуб.награде 6,000,000.00 6,000,000.00
2. ОШ ''Милош Црњански''    11,200,000.00 11,200,000.00
            Српски И т ебеј                            
 путни трошков и 4,000,000.00 4,000,000.00
т рошков и из предходних 
периода 1,200,000.00 1,200,000.00
 т рошков и енергије  2,600,000.00 2,600,000.00
 остали мат . трошков и и 
јуб.награде 3,400,000.00 3,400,000.00
3. ОШ ''Никола Тесла''         
    Банатско Карађорђев о 12,700,000.00 12,700,000.00
 путни трошков и      4,500,000.00 4,500,000.00
т рошков и из предходних 
периода 1,300,000.00 1,300,000.00
 т рошков и енергије   3,000,000.00 3,000,000.00
 остали мат . трошков и и 
јуб.награде 3,900,000.00 3,900,000.00
И зв ори финансирања за функц.  912:

01 Приходи из буџет а 44,400,000.00 44,400,000.00
Укупно функција 912: 44,400,000.00 44,400,000.00
Укупно за глав у 1.6. 44,400,000.00 44,400,000.00

1.7. Предшколско образов ање
911 Предшколско

46 411
Плате и додатци 
запосленима 20,600,000.00 20,600,000.00

47 412
Соц. доприноси на т ерет 
послодав ца 3,688,000.00 3,688,000.00

48 414 Соц. дав ања запосленима 405,000.00 350,000.00 755,000.00
49 415 Накнаде запосленима 670,000.00 600,000.00 1,270,000.00

50 416
Награде, бонуси и ост али 
расходи 420,000.00 350,000.00 770,000.00

51 421 Стални трошков и 630,000.00 300,000.00 930,000.00
52 422 Трошков и пут ов ања 50,000.00 100,000.00 150,000.00
53 423 Услуге по угов ору 211,000.00 200,000.00 411,000.00

54 424 Специјализов ане услуге 
215,000.00 100,000.00 315,000.00

55 425
Текуће поправ ке и 
одржав ање 230,000.00 500,000.00 730,000.00

56 426 Мат еријал
50,000.00 50,000.00 100,000.00

57 482 Порез, таксе 4,000.00 10,000.00 14,000.00

58 512 Машине и опрема
27,000.00 100,000.00 127,000.00  
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Извори финансирања 
функције  911:

1 Приходи из буџета 27,200,000.00 29,860,000.00
4 Сопствени приходи 2,660,000.00

7
Донације од ост. нивоа 
власти
Укупно за функцију 1.7. 27,200,000.00 2,660,000.00 29,860,000.00

1.8. Култура

820 Услуге културе КПЗ- 09263

59 411 Плате и додатци 
запосленима

5,149,000.00 5,149,000.00

60 412 Соц. допр. на терет 
послодавца

922,000.00 922,000.00

61 414 Соц. давања запосленима 26,000.00 26,000.00

62 415 Накнаде запосленима 511,000.00 511,000.00

63 421 Стални трошкови 160,000.00 160,000.00 320,000.00

64 422 Трошкови путовања 162,000.00 162,000.00 324,000.00

65 423 Услуге по уговору 158,000.00 400,000.00 558,000.00

66 426 Материјал 30,000.00 70,000.00 100,000.00

67 472
Културне манифестације-
''Чикeн фест'' 100,000.00 50,000.00 150,000.00

68 481 Дотације КУД-овима 689,000.00 689,000.00
69 512 Машине и опрема 100,000.00 100,000.00

Извори финансирања за 
функ.  820:

1 Приходи из буџета 8,007,000.00 8,849,000.00

4 Сопствени приходи 842,000.00

7 Донације од осталих нивоа 
власти
Укупно за 820: 8,007,000.00 842,000.00 8,849,000.00

1.9. Култура

820
Услуге културе-библиотека- 
09262

70 411
Плате и додатци запослених

5,355,000.00 5,355,000.00

71 412
Соц. доприноси на терет 
послодавца 956,000.00 956,000.00

72 415 Накнаде запосленим 255,000.00 255,000.00
73 416 Награде и бонуси 120,000.00 120,000.00
74 421 Стални трошкови 316,000.00 316,000.00
75 422 Трошкови путовања 95,000.00 95,000.00
76 423 Услуге по уговору 238,000.00 238,000.00

77 425
Текуће поправке и 
одржавања 0.00 0.00

78 426 Материјал 54,000.00 33,000.00 87,000.00

79 482 Порези обавезне таксе 0.00 0.00

80 515 Набавке књига 105,000.00 105,000.00
Извори за функцију 820:

1 Приходи из буџета 7,494,000.00 7,494,000.00

4 Сопствени приходи 33,000.00 33,000.00

7 Донације од осталих 
нивоа власти

0.00
Укупно за функцију 820:

7,494,000.00 33,000.00 7,527,000.00
Извори за главу 1.9. 0.00

1 Приходи из буџета 7,494,000.00 0.00 7,494,000.00
4 Сопствени приходи 0.00 33,000.00 33,000.00

Укупно глава 1.9. 7,494,000.00 33,000.00 7,527,000.00  
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1.10. Општинска изборна 
комисија  09243 0.00

1.11. МЗ Б. Карађорђево- 
09249

81 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00
82 451 Дотације за уличну 

расвету 50%од пот. 
660,000.00 660,000.00

83 463 Трансфери-месни 1,200,000.00 1,200,000.00
1 Приходи из буџета

1.12 СВЕГА 1,960,000.00 1,960,000.00
МЗ Б. Вишњићево  - 

84 451 Дотације из буџета 50,000.00 50,000.00
85 451 Дотације за уличну 30,000.00 30,000.00
86 463 Трансфери-месни 185,000.00 185,000.00

1 Приходи из буџета
1.13 СВЕГА 265,000.00 265,000.00

МЗ Б.Двор  - 09252
87 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00
88 451 Дотације за уличну 120,000.00 120,000.00
89 463 Трансфери-месни 270,000.00 270,000.00

1 Приходи из буџета 
1.14. СВЕГА 490,000.00 490,000.00

МЗ Житиште – 09253
90 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00

91 451
Дотације за улучну 
расвету 50% од потр. 450,000.00 450,000.00

92 463 Трансфери- месни 
самодопринос

1,400,000.00 1,400,000.00
1 Приходи из буџета

1.15. СВЕГА 1,950,000.00 1,950,000.00
МЗ Међа – 09254

93 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00

94 451 Дотацоје за уличну 
расвету 50% од потр. 210,000.00 210,000.00

95 463 Трансфери-месни 
самодопринос

340,000.00 340,000.00
1 Приходи из буџета

1.16. СВЕГА 650,000.00 650,000.00
МЗ Н.Итебеј  - 09255

96 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00
97 451 Дотације за уличну 

расвету  50% од потр.
120,000.00 120,000.00

98 463 Трансфери-месни 
самодопринос 

720,000.00 720,000.00
1 Приходи из буџета

1.17. СВЕГА 940,000.00 940,000.00
МЗ Р. Тополовац  - 09256

99 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00
100 451 Дотације за уличну 150,000.00 150,000.00
101 463 Трансфери-месни 1,230,000.00 1,230,000.00

1 Приходи из буџета
1.18. СВЕГА 1,480,000.00 1,480,000.00  
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102 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00

103 451
Дотације за уличну 
расвету 50% од потр. 240,000.00 240,000.00

104 463 Трансфери-месни 
самодопринос

1,400,000.00 1,400,000.00
1 Приходи из буџета

1.19. СВЕГА 1,740,000.00 1,740,000.00
МЗ Торак  - 09258

105 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00

106 451 Дотације за уличну 
расвету 50% од потр. 450,000.00 450,000.00

107 463 Трансфери-месни 3,700,000.00 3,700,000.00
1 Приходи из буџета

1.20. СВЕГА 4,250,000.00 4,250,000.00
МЗ Торда  - 09259

108 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00
109 451 Дотације за уличну 300,000.00 300,000.00
110 463 Трансфери-месни 1,000,000.00 1,000,000.00

1 Приходи из буџета
1.21. СВЕГА 1,400,000.00 1,400,000.00

МЗ Хетин  - 09260
111 451 Дотације из буџета 50,000.00 50,000.00

112 451 Дотације за улучну 
расвету 50% од потр. 120,000.00 120,000.00

113 463 Трансфери-месни 500,000.00 500,000.00
1 Приходи из буџета

1.22. СВЕГА 670,000.00 670,000.00
МЗ Честерег  - 09261

114 451 Дотације из буџета 100,000.00 100,000.00
115 451 Дотације за уличну 

расвету 50% од потр.
150,000.00 150,000.00

116 463 Трансфери-месни 560,000.00 560,000.00
1 Приходи из буџета
1 Приходи из буџета

СВЕГА 810,000.00 810,000.00
1.23. 112 117 481 Политичке партије

1. СРС  19,35%=28,638,00           
2. СПС   9,68%=14,326,40         
3. ДС    22,58%=33,418,40            
4. Нова Србија  6,45%=  
9,546,00
5. ДСС 12,90% =       
19.092,00 
6. ЛСВ   9,68%=14,326,40
7. СВМ  9,68%=14,326,40
8. СПО  3,23%= 4,780,40
9. Г-17+  6,45%= 9,546,00
10. ЛДП 

481 Укупно функција  112 – 148,000.00 148,000.00
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1.24. 421 Комисија за лицитацију 

пољопривредног 118 421 Стални трошкови – закуп 
земљишта

25,124,000.00 25,124,000.00

119 423 Услуге по уговору 200,000.00 200,000.00

120 424631 Услуге комасације-геодетске 
услуге

300,000.00 300,000.00
Укупно за 421

1 Приходи из буџета - свега 25,624,000.00 25,624,000.00

1.25 121 451141
Фонд за raзвој 
приват.предузетништва 
Општине Житиште

1,500,000.00 1,500,000.00
Свега 1,500,000.00 1,500,000.00

1.25 122 451141
Фонд за raзвој 
пољопривреде Општине 
Житиште

5,300,000.00 5,300,000.00
Свега 5,300,000.00 5,300,000.00

1.26 421 Аграрни буџет

123 451141 Текуће субвенције 
пољопривреде

1,000,000.00 1,000,000.00
. Текуће субвенције 

пољопривреде
1,000,000.00 1,000,000.00

Расходи 313,000,000.00 3,785,000.00 316,785,000.00

 
 
  ПОСЕБНЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 
 

 У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 0.50% укупних прихода у 2009. години. 
Према Законској одредби (члан 19. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС, 66/2005 од 27.07.2005. године), 
стална буџетска резерва се у буџету планира као посебна апропријација и користи се у случајевима прописаних 
Законом. 

У циљу ефикасности и оперативности коришћења средстава сталне резерве, решење о употреби средстава 
стална буџетске резерве доноси Извршни орган локалне власти – Председник општине, на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије – секретаријата за финансије. 
 

Члан 7. 
 

У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 3.157.000,00 динара. 
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за 
сврхе које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
 Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси  општинско веће на предлог председника  
општине. 
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене 
и исказују се на конту намене за коју су средства усмерена. 
 

Члан 8. 
 

 За добијена наменска средства од Виших органа ( Министарство финансија Република Србије и АП 
Војводина), без Одлуке Скупштине општине, за наведене намене отворити посебне апропријације и извршити 
пренос- уплату новчаних средстава, искључиво за намену за коју су предвиђена новчана средства, а у складу са 
изменама Закона о буџетском систему. 

Члан 9. 
 

За извршење Одлуке о буџету и за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом, 
одговоран је председник општине.  

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 
 

Члан 10. 
 

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом за општинску управу, одговоран је начелник 
општинске управе и руководилац одељења за финансије, буџет и трезор –функционална класификација 411 и 133. 
   

Члан 11. 
 

За законито и наменско коришћење средстава на подрачунима индиректних буџетских корисника одговоран је 
наредбодавац индиректног буџетског корисника. 
Наредбодавац из става 1. овог члана одговоран је за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање и 
подношење захтева трезору за плаћање. 
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Члан 12. 

 
Наредбодавац буџета је и наредбодавац фонда солидарности, фонда за стипендирање студената и фонда за 
социјалну заштиту. 
Наредбодавац фонда за солидарну стамбену изградњу јe председник управног одбора фонда и одговоран је за 
наменско коришћење средстава, поменути издаје налог за плаћање и подноси захтев трезору. 
Наредбодавац фонда за нафтну ренту је председник управног одбора фонда и одговоран је за наменско коришћење 
средстава, издавање налога за плаћање и подношење захтева трезору. Средства нафтне рента, извршаваће се дo 
износа остварених прихода од нафтне ренте,за измирење обавеза кредита за јавну расвету, а у складу са Одлуком 
Управног одбора. 

Члан 13. 
 

 Начелник општинске управе је наредбодавац за извршење издатака распоређених код Општинске изборне 
комисије. Начелник општинске управе одговоран је за преузимање обавеза и издавање налога за плаћање, за 
извршење издатака из става 1. овог члана. 

Члан 14. 
 

 Распоред остварених прихода врши надлежни орган за финансије, а у складу са планом буџета. 
 

Члан 15. 
 

 Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу 
њиховог захтева и у складу са одобреним средствима у плану буџета.  
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање ( копије ). 
 

Члан 16. 
 

 Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су 
им по њиховима захтевима та средства одобрена и пренета. 
 

Члан 17. 
 

 На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене 
овом одлуком. 

Члан 18. 
 

 Председник општине може донети одлуку о промени у апропријацијама у складу са чланом 41. Закона о 
буџетском систему.  
 Председник општине може извршити измену распоређених средстава за поједине намене, највише до 5% 
од вредности апропријације за расходе чији се износ умањује. 

 
Члан 19. 

 
 Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о њиховом 
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном 
периоду.Буџетски корисници ( директни и индиректни ) су дужни да обавесте Скупштину општине о свим 
променама. 

Члан 20. 
 

 Председник општине подноси извештај скупштини општине о реализацији Одлуке о буџету, као и о стању 
и коришћењу средстава сталне буџетске резерве, најмање једним годишње – по завршном рачуну. 

 
Члан 21. 

 
 Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета. 
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе 
утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 

Члан 22. 
 

 Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације 
утвђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа планираног овом одлуком, 
могу користити та средства да нивоа до ког су та средства и остварена. а за намене утврђене овом одлуком. 
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Члан 23. 

 Корисници буџетских средстава који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планираних за расходе 
за запослене и коришћење услуга и роба, могу остварени износ уштеда користити за исплату награда за посебне 
резултате рада запослених. 

Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не могу се исплатити у износу већем од износа 
потребног за исплату једног месечног платног фонда корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске 
године. 

Члан 24. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност  у целини или претежно 
финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2008. години сразмерно делу средстава 
обезбеђених из буџета. 

Члан 25. 
 

 Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл. гл. РС'', бр. 39/2002, 43/2003 
и 55/2004 ). 
Набавком мале вредности сматра се набавка чија је процењена вредност од 270.000,00 до 2.700.000,00 динара. 

Члан 26. 
 

 Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2009. години користиће се у складу са 
Законом о приватизацији ( '' Сл. гл. РС'', бр.38/2001 и 18/2003 ). 
 

Члан 27. 
 

 Средства која се 1. јануара 2009. године налазе на рачунима директних корисника средстава буџета 
усмеравају се на консолидован рачун трезора општине. 
Корисници буџетских средстава, дo 31 јануара пренеће на рачун буџета сва средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2008. години. 

Члан  28. 
 

 У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, 
средства се враћају у буџет општине. 

Члан 29. 
 

 У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза могу се користити 
краткорочне позајмице. 

Одлуку о коришћењу позајмица доноси председник општине. 
Члан 30. 

 
 Према члану 33. Закона о јавном дугу, одлуку о задуживању локалне власти   
( дугорочно задуживање за капиталне инвестиције и за финансирање дефицита текуће ликвидности ) доноси 
надлежни орган локалне власти, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија. 
 Мишљење на захтев за задужење даје Управа за трезор – Дирекција за јавни дуг у року од 15 дана. 
 Износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од 50% 
укупно остварених текућих прихода буџета општине у предходној години, а износ главнице и камате који доспева 
у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода, не 
може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода буџета општине у предходној години ( члан 36. 
Закона ). 

Члан 31. 
 

 Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у државној својини, а 
финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2009. години. 

Члан 32. 
 

 Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у Службеном  листу општине Житиште. 
Члан 33. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01 јануара 2009. године. 
 
Република Cрбија – АП Војводина  
Скупштина општине Житиште 
Број : I-400-12/2008 
Дана: 24.12.2008. 
Ж И Т И Ш Т Е 

Председник Скупштине општине Житиште 
Филип  Јонел с.р. 

 



Број 21         24.12.2008. године      Службени лист општине Житиште                        страна  20
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06) и 

члана 11. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/01, 80/02, 135/04 и 61/07) и члана 42. 
Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008), Скупштина општине Житиште 
на својој седници одржаној дана 24.12.2008. године донела је 
 

ОДЛУКА 
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
 Стопе пореза на имовину које се примењују на основицу утврђену у складу са Законом о порезима на 
имовину износе: 
1. на  права на непокретности  пореског  обвезника  који  води  пословне  књиге – 0,40% 
2. на  права  на  непокретности  пореског  обвезника  који не води  пословне књиге: 
 
На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
До 6,000,00  0,40% 
Од 6,000,00 до 15,000,00 дин 24,00 дин + 0,80% на износ преко 6,000,00 

динара 
Од 15,000,00 до 30,000,00 дин 96,00 дин + 1,50% на износ преко 15,000,00 

динара 
Преко 30,000,00 динара 321,00 дин + 3% на износ преко 30,000,00 динара 
 

Члан 2. 
 

 Порез на имовину утврђује се за 2009. годину. 
 

Члан 3. 
 

 Средства остварена по основу пореза на имовину су изворни приход буџета општине. 
 

Члан 4. 
 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се надлежно одељење Општинске управе. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Житиште“ 
а примењиваће се од 01. јануара 2009. године. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-020-72/2008 
Дана: 24.12.2008. године 
Ж и т и ш т е 
 
 
 

Председник СО Житиште 
Јонел Филип с.р. 
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 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007), Закона о 
платама у државним органима и јавним службама («Службени гласник РС» бр. 34/2001) и члана 116. Статута 
општине Житиште(«Службени лист општине Житиште» бр. 16/2008) , Скупштина општине на седници одржаној 
дана   24. децембра 2008. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И 

ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋE 
И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се начин утврђивања плата, накнада и других примања лица која бира, именује или 
поставља Скупштина општине Житиште /у даљем  тексту:  изабрана, именована и постављена лица/, накнада 
одборника Скупштине општине Житиште /у даљем тексту: одборници/, Општинско веће  и председник општине 
Житиште /у даљем тексту: председник општине/. 
 

II  ПЛАТЕ 
Члан 2. 

 
Плате именованих,  изабраних и постављених лица утврђују се на основу: 
1. основице за обрачун плата; 
2. коефицијента који се множи са основицом /у даљем тексту: коефицијент за обрачун и исплату плата/; 
3. додатак на плату и 
4. обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у 
складу са законом. 

Члан 3. 
 

Основица за обрачун и исплату плата именованих, изабраних и постављених лица утврђују се у складу 
са Законом и другим прописима и колективним уговором. 
 

Члан  4. 
 

Коефицијент за обрачун и исплату плата изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и 
стручну спрему. 

Коефицијент за обрачун и исплату плата садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и 
регрес за коришћење годишњег одмора. 

Члан 5. 
 

Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и председника општине који су на 
сталном раду су:  
 -председник општине 7,74 , 
-заменик председника општине 6,00, 
-председник Скупштине општине 7,00, 
-заменик председника Скупштине општине 5,50, 
-члана Општинског већа 4,00, 
 
-начелник Општинске управе 19,30, 
-заменик начелника Општинске управе 18,50. 
-секретар Скупштине општине 19,00, 
-заменик секретара Скупштине општине 18,30, 

- помоћници председника општине    18,60 
Члан 6. 

 
 Изабраном  и постављеном лицу лицу из члана 5 ове Одлуке,која нису на сталном раду,а радно се 
ангажују,припада накнада највише до 50% од утврђеног коефицијента утврђеног чланом 5.ове Одлуке. 
 Изузетно председник општине својим посебним решењем или уговором о радном ангажовању 
изабраном и постављеном лицу (за посебне задатке и послове) може одобрити додатак на плату или накнаду која 
не може износити више од 20% утврђеног коефицијента утврђене чланом 5.ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
 

 Одборнику Скупштине општине и члану Општинског већа,који се радно не ангажује припада накнада у 
месечном износу од 5.000,00 динара. Исплата накнаде се врши након исплате плате радницима органа управе. 
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 Одборницима и члановима Општинског већа из става 1.овог члана припада накнада у висини 2,5% 
зараде у привреди у Републици Србији према званично објављеном податку надлежног  органа за послове 
статистике и припадајућих путних трошкова за сваку седницу којој присуствује. 
 

Члан 8. 
 

 Председницима и члановима Савета, Комисија или Одбора који нису одборници ,чланови Општинског 
већа или друга изабрана или постављена лица припада накнада у висини 2,5 % зараде у привреди у Републици 
Србији према званично објављеном податку надлежног  органа за послове статистике и припадајућих путних 
трошкова за сваку седницу којој присуствује.  

 
1. Додатак на зараду 

Члан 9. 
 

Изабрано и постављено лице има право на додатак на зараду по основу времена проведеног на раду на дан 
државног и верског празника, на раду дужем од пуног радног времена и ноћни рад, и то: 
 
- време проведено у радном односу /минули рад/, 0,4% по години радног стажа ,             
- за рад на дан државног празника 110%, 
-        за рад ноћу /између 22,00 часа и 06,00 часова наредног дана/, 26% 
- за рад дужи од пуног радног времена /прековремени рад/ 26%. 
 

Члан 10. 
 
  Изабрано, именовано и постављено лице  у смислу Закона о радним односима у државним органима , 
по престанку функције, уколико не буде распоређено на друге послове у општинској управи или другом 
државном органу, јавној служби или јавном предузећу  или распоред  на послове одбије,   има право на плату у 
трајању од  наредних 6 месеци у висини  плате коју је имао у време престанка функције . 
 
III  НАКНАДЕ 

Члан 11. 
 

Изабрано и постављено лице има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада у висини зараде коју би 
остварио на радном месту у месецу за који се врши обрачун и исплата накнаде у случајевима: 

- коришћења годишњег одмора, 
- коришћења плаћеног одсуства, 
- одсуствовање у дане државног и верског празника, 
- давање крви, ткива и других делова тела, 
- стручно оспособљавање и усавршавање, 
- за време војне вежбе и одазивања на позив војних и других органа. 

 
Члан 12. 

 
 Изабраним и постављеним лицима се обезбеђује накнада зараде за време одсуствовања са рада због 
привремене  неспособности за рад, и то: 

1. у висини од 65% зараде коју би остварио у месецу у којем је наступила привремена спречност 
за рад која не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, ако је она 
проузрокована болешћу или повредом ван рада 
2. у висини од 100% зараде коју би остварио у месецу у којем је наступила привремена спреченост 
за рад која не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом ако је она 
проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу. 

 
Члан 13. 

 Накнаде које припадају изабраним и постављеним лицима и председнику општине су: 
- накнада за исхрану за службено путовање, 
- накнада за превоз на рад и са рада, 
- накнада за отпремнину приликом пензионисања. 

 
1. Накнада за исхрану за службено путовање 

 
Члан 14. 

 
Службеним путовањем сматра се путовање на које се упућује изабрано или постављено лице или 

председник Општине да изврши одређени службени посао ван места запослења. 
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Члан 15. 

 
Дневница за службено путовање рачуна се од часа поласка на службено путовање до часа повратка са 

службеног посла. 
 Цела дневница за службено путовање у земљи  које је трајало између 12 и 24 часа проведених на 

службеном путовању,а половина дневнице за службено путовање које је трајало између 8 и 12 часова. 
Службено путовање у земљи може трајати најдуже 15 дана непрекидно. 
Ако потребе службеног посла захтевају или ако се започети посао не може прекинути,службено 

путовање уз сагласност овлашћеног лица,може да траје и дуже од 15 дана,али највише 30 дана непрекидно. 
 

Члан 16. 
 

Дневница за службено путовање у земљи износи 5% од просечне месечне зараде по запосленоом у 
привреди Републике Србије,према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике на дан поласка на службено путовање. 
 Изабраном и постављеном лицу, коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службено путовање 
у земљи умањује се за 80%. 

Члан 17. 
 

Накнада трошкова смештаја –ноћења исплаћује се према приложеном хотелском рачуну за преноћиште 
и доручак, изузев за преноћиште и доричак у хотелу прве категорије 
(пет звездица). 
 Изабраном и постављеном лицу коме су обезбеђени бесплатно преноћиште и доручак не надокнађују се 
трошкови смештаја. 

Члан 18. 
 

Када се због хитности,односно потребе службеног посла изабрано,именовано и постављено лице не 
може користити ни превоз у јавном саобраћају ни службено возило он,по писменом одобрењу овлашћеног 
лица(у коме се наводе разлози хитности,односно потреба службеног посла).може користити сопствени 
аутомобил. 
 Изабрано и постављено лице које по писменом одобрењу овлашћеног лица,користи сопствени 
аутомобил исплаћује се накнада од 10% прописане цене за литар погонског горива по пређеном километру. 

Изабраном и постављеном лицу надокнађују се остали трошкови службеног путовања у земљи 
(резервација места у превозном средству,превоз пртљага,телефонски разговори и слично) у висини стварних 
трошкова,према приложеном рачуну.  

Члан 19. 
 

Трошкови службеног путовања у земљи накнађују се на основу обрачуна путних трошкова,уз који се 
прилажу одговоарајући докази о постојању и висини трошкова(карта за превоз,рачун за преноћиште и 
доручак,рачни за остале трошкове и др.) подноси се овлашћеном лицу у року од три дана од дана када је 
службено путовање завршено.                 

Изабраном  и постављеном лицу накнада трошкова за службено путовање у иностранству исплаћује се 
на начин и у висини утврђен важећим  позитивно правним прописима (законским и подзаконским 
актима),којима је регулисана наведена материја. 
 

2. Накнада за превоз на рад и са рада 
 

Члан 20. 
 

Изабраном и постављеном лицу накнађују се трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у висини 
месечне претплатне карте у, међумесном саобраћају (јавни саобраћај) на одговарајућој релацији. Исплата се 
врши у  року од 10 дана од истека месеца за који се исплата односи, а према исплатној листи.  
 

        3.Накнада за отпремнину 
Члан 21. 

 
Изабраном и постављеном лицу који одлази у пензију исплаћује се отпремнина у висни једне и по плате коју би 
остварио за месец који предходи месецу у коме се исплаћује отпремнина,с тим што не може бити нижа од три 
просечне зараде у Републици Србији,према последњем коначном објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике на дан исплате. 

       4.Друга примања 
Члан 22. 

 
 Изабрано  и постављено лице имају право на остала примања и то: 

- Помоћ  изабраном, именованом или постављеном лицу  односно  породици,   
-  новогодшњи пакетићи за децу. 
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- јубиларну награду 

 
1. Помоћ 

 
 Изабраном и постављеном лицу припада помоћ у случају: 
- дуже или теже болести изабраних, именованих или постављених лица или члана његове уже породице, 
- набавку лекова ,  ортопедских, очних, стоматолошских  помагала и услуга у вези са навеним као  и 
апарата за рехабилитацију лица из ове одлуке  или члана његовеих  ужих  породице, а највише до висине 
неопорезованог износа  утврђеног за ове намене,    
- здравствене рехабилитације, 
- настанка теже инвалидности, 
- право на солидарну помоћ припада и изабраном , именовном  ипостављеном лицу уколико је извршио 
сахрану  члана уже породице, као и  сахрану другог лица које је функционер издржавао и то у висини од 
20.000,00 динара. 
       -   помоћ породици за случај смрти изабраног, именованог или постављеног   
            лица обезбеђује се у висини насталих  укупних трошкова сахране. 
 Висина помоћи из члана 20. став 1. тачке 1.  3.  4 . 6. може се исплатити до   висине 1,5 зараде у 
привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
 Исплата помоћи  врши се на основу решења комисије за административно мандатна питања, а по 
истављеном захтеву фунционера, односно члана његове породице . 
 
2. Новогодишњи пакетићи 
 
 Право на новогодишње пакетиће имају деца изабраног или постављеног лица која нису старија од десет 
година. 
 
3.Јубиларне награде 

  
 Изабрано или постављено лице има право на јубиларну новчану награду за навршених укупно  десет, 
двадесет, тридесет и четрдесет година рада у органима општине, односно у  другим државним органима. 
Награда се исплаћује у року од 30 дана од дана испуњења услова на право на награду. 

  
Члан 23. 

 
  Овом Одлуком престаје да важи Одлука о платама и накнадама и другим примањима лица које 
бира,именује и поставља Скупштина општине Житиште и председника општине Житиште(''Службени лист 
општине Житиште број:14/2004 , 3/2006,16/2006 и 10/2007 ) 
 

Члан 24. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Житиште“ 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-020-73/2008 
Дана: 24. децембра 2008. године 
Житиште 
 
 

                                             Председник СО Житиште  
                                                                Јонел Филип с.р. 
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На основу члана 32.  и 59. Закона о локалној самоуправи(,,Сл. гласник РС,“ 129/07, члана 42. и 79 . Статута 

Општине Житиште (Сл. лист 16/2008)и  чл. 7. Одлуке о општинској управи (Сл. лист 16/2008) Скупштина 
Општине Житиште на седници одржаној дана  24. децембра 2008. године,  донела је следећу 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 

 
 

Члан 1.  
 
 

             У Одлуци о Општинској управи Општине Житиште објављеној  у Службеном листу Општине Житиште 
број 16/2008. у члану 14. на крају члана , после става 4.  додаје се  став 5. који гласи : 
,, У општинској управи постављају се 3 помоћника  председника општине  и то :  
Помоћник председника општине за локални економски развој,  
Помоћник председника општине за развој приватног предузетништва – малих и средњих предузећа,  
Помоћник председника општине за капиталне инвестиције и међународне пројекте.,, 
 

Члан 2. 
 

У члану 25. став 1. после речи ,,радних места,, ставља се ,, .,,/тачка/ ,  а бришу се  речи до краја става 1, и  
ставови 2.3.и 4.  

Члан 3. 
 
            Ова одлука ступа на снагу   осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Житиште.  
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА                                                                         
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ                                                                        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ :  I- 02-28/2008-2 
Дана : 24. децембар 2008. године 
Ж и т и ш т е 

Председник СО Житиште 
Јонел Филип с.р. 
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 На основу члана 42. став 1. тачка 6. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“, 
број 16/2008 Скупштина општине Житиште, на својој седници, одржаној дана 24.децембра   2008. године,   
доноси: 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Житиште оснива се Фонд за развој 
пољопривреде општине Житиште (у даљем тексту: Фонд), у циљу подстицања развоја пољопривреде на 
територији општине Житиште. 

Члан 2. 
 

 Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним овом Одлуком. 
 

Члан 3. 
 

 Назив Фонда је : Фонд за развој пољопривреде општине Житиште. 
 Фонд за развој пољопривреде општине Житиште. 
 Седиште Фонда је у Житишту – Цара Душана 15. 
 

Члан 4. 
 Задаци Фонда су: 

- обезбеђивање средстава и усмеравање истих  за унапређење развоја појединих грана пољопривреде у 
складу са програмима општине Житиште, 

- рационално коришћење као и развој постојећих природних ресурса. 
 

Члан 5. 
 Делатности Фонда су: 
65232 остало финансијско посредовање 

- расподела средстава за реализацију циљева Фонда 
- учешће у припреми планова и програма унапређења развоја појединих области пољопривреде. 
-  

Члан 6. 
Извори финасирања Фонда су: 

- средства обезбеђења у Буџету општине Житиште 
- средства из Буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине 
- средства прикупљена од донација и помоћи домаћих и страних физичких и правних лица, 
- друга средства остварена у складу са законом. 
 

Члан 7. 
 

 Средства Фонда воде се на рачуну код Управе за јавна плаћања – Филијала Житиште. 
 

Члан 8. 
 

 Средства Фонда се троше на основу финансијског плана, а у складу са одредбама Статута Фонда. 
 

Члан 9. 
 
 Органи Фонда су Управни и Надзорни одбор. 
 

Члан 10. 
 

 Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом. 
 Управни одбор има седам чланова; председника и шест чланова. 
 Председника и чланове Управног одбора Фонда именује и разрешава Скупштинa општине Житиште,  на 
мандатни период од 4 /четири/ године. 

Члан 11. 
 

 Управни одбор Фонда: 
- доноси Статут Фонда, 
- доноси програм рада, финансијски план и годишњи извештај Фонда; 
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- одлучује о расподели средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним Статутом и програмима 

Фонда; 
- подноси Извештај о раду Скупштини општине Житиште 
- обавља послове везано за спровођење конкурса 
- именује чланове комисија у циљу реализације посебних задатака. 
На Статут Фонда и годишњи извештај сагласност даје Скупштине општине Житиште. 
 
 

Члан 12. 
 

 Надзорни одбор има 3 (три) члана, председника и два члана. 
 Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине Житиште – на 

мандатни период од 4 (четири) године. 
Члан 13. 

 
 Надзорни одбор надзире законитост рада Фонда, прати и контролише рад Фонда. 
 

Члан 14. 
 

 Статутом Фонда уређују се нарочито: 
- циљеви, организација и начин пословања Фонда; 
- надлежност и рад органа Фонда; 
- заступање и представљање Фонда; 
- начин обављања стручних, административних и финансијско – техничких послова; 
- друга питања од значаја за рад и пословање Фонда. 

 
Члан 15. 

 
Стручне и административне послове у циљу остваривања циљева и задатака Фонда обављаће 

Општинска упрва – Одељење за стамбено-комуналне послове, привреду, пољопривреду, прдузетништво и 
занатство и Одељење за финансије. 

Члан 16. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Житиште.  
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:  I-02-46/2008                                                   
Дана: 24. децембра 2008. године 
             Ж И Т И Ш Т Е 

 
Председник Скупштине општине 

Јонел Филип с.р. 
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Република  Србија -  АП Војводина 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
Скупштина општине Житиште 
Број:  I-020-70/2008 
Датум: 24. децембар 2008. године 
      Ж и т и ш т е 
 
 На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Србије“  број 62/069  и члана 27 Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“, бр. 16/2008)  
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана  24. децембра 2008.године утврдила је 
 

П Р Е Д Л О Г    О  Д  Л  У  К  Е 
О УВОЂЕЊУ МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО ЗА ПЕРИОД ОД  01.01.2009. 
ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 Установљава се Месни самодопринос за подручје месне заједнице Банатско Карађорђево , ради 
задовољења заједничких потреба и интереса грађана и то у новчаном облику. 
 Месни самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, и то почев од 01.01.2009. године до 
31.12.2013. године. 
 Одлука о увођењу меснох самодоприноса доноси се референдумом. 
 Изјашњавање ће се  спровести, путем референдума, дана 23., 24. и 25. јануара (петак, субота и недеља) 
2009.  године у времену од 07 часова,  23. јануара  до 20 часова, 25 јануара. 

 
Члан 2. 

 
 Средства месног самодоприноса у новцу утрошиће се за следеће намене: 

 Асфалтирање и одржавање локалних путева, 
 Изградња  фекалне канализације, 
 Изградња спортске хале, 
 Одржавање зеленила, гробља, уличне расвете, уличних бунара, копање и одржавање каналске 
мреће у насељеном месту и других комуналних објеката,  
 Финансирање рада спортских, културно-уметничких и других цивилних организација и 
удружења грађана 
 Рад стручне службе Месне заједнице Банатско Карађорђево 
 Све остале опште потребе по програму рада и финансијском плану Месне заједнице. 
 

Члан 3. 
 

Основица за разрес самодоприноса у новцу је зарада, приходи на који се плаћа порез по закону код лица 
који самостално врше занатску и другу привредну делатности средствима у својини грађана и катастарски 
приход на земљу.  

Члан 4. 
 

На основицу из члана 3. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то: 
 4% на зараде радника, 
 4% за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана према 
стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса, 
 4% на сва примања на основу уговора о делу, ауторских хонорара и остала примања на основу Закона 
 2% на пензије пензионера уз оверену личну изјаву о давању сагласности на плаћање наведеног 
самодоприноса 
 по основу власништва на земљи у вредности 25 кг пшенице по 1 кј по откупној цени за време жетве у 
текућој години прерачунато у виду стопе на катастарски доходак. 

Самодопринос из претходног става тачке 5 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. ове Одлуке за наредну годину 
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Члан 6. 

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

Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству 
на основу писане изјаве. 

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                                   

Експозитура Житиште по прописима и роковима који важе за утврђивање и   наплаћивање пореза и 
зарада и пореза на приход и имовину. 

Члан 8. 
 
 Неутрошена средства месног самодоприноса из ранијих година утрошиће се  за намене из члана 2. ове 
Одлуке. 

Члан 9. 
 

Савет Месне заједнице Банатско Карађорђево одговоран је за прикупљање и утрошак средстава 
самодоприноса а својим одлукама и финансијским плановима ће утврђивати и одређивати приоритет радова који 
ће се извршавати из средстава самодоприноса.  

Члан 10. 
 

Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се усвојеном даном 
одржавања референдума уколико су грађани се изјаснили за потврђивање Одлуке.  
Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине општине Житиште иста ће се 
објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
 
 
 
 

Председник Скупштине општине Житиште 
 Јонел Филил с.р. 
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Република Србија- АПВ 
Општина Житиште 
Скупштина општине 
Број:  I-020-70/2008 
Дана: 24. децембар 2008. године 
Ж и т и ш т е  
 
 На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана 
13.Закона о референдуму и народној иницијативи  (''Службени гласник РС'' број 48 , 94 и 11/98 ), Скупштина 
општине  Житиште на седници одржаној дана   24. децембра 2008    године,  доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ 

САМОДОПРИНОСА У МЗ   БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО 
 

Члан 1. 
 

 За спровођење  референдума који ће се спровести дана 23., 24. и 25. јануара (петак, субота и недеља)  
2009. године,  ради  непосредног изјашњавања  грађана о увођењу самодоприноса  на територији  Месне 
заједнице Банатско Карађорђево, за периоду од 01.01.2009.године до 31.12.2013. године, образује се комисија у 
следећем саставу : 
- Председник    Миле  Вуковић из Бан.Карађорђева 
- заменик председника   Душко  Узелац из Бан.Карађорђева 
- члан  Ђуро  Рајачић из Бан.Карађорђева 
- заменик члана  Драган Маричић из Бан.Карађорђева 
- члан  Никола Половина из Бан.Карађорђева 
- заменик члана Драган Бабић из Бан.Карађорђева 
- члан Никола Штула из Бан.Карађорђева 
- заменик члана  Саво Иванчевић из Бан.Карађорђева 
- члан  Радојка Радека из Бан.Карађорђева 
- заменик члана   Милан Буквић из Бан.Карађорђева. 
 

Члан 2. 
 

 Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове : 
 
 1.) стара се о законитом спровођењу   референдума 
 2.) стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума 
 3.) прописује обрасце за спровођење референдума 
 4.) утврђује и проглашава укупне резултате  референдума  
 5.) обавља и друге послове одређене Законом  о референдуму и народној иницијативи и Одлуком СО  о 
расписивању референдума. 
 - прописује обрасце  за спровођење референдума ,  
 - утврђује и проглашава  резултате референдума ,  
 - подноси извештај Скупштини општине о спроведеном референдуму ,  
 - обавља и друге послове  у складу са  Законом и овом Одлуком. 
 Гласачки одбор руководи гласањем  на гласачком месту , обезбеђује правилност гласања  и утврђује  
резултате  гласања  на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије .  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се  у '' Службеном листу  општине Житиште'' 
 

Председник  Скупштине општине 
Јонел Филип с.р. 
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На основу чл. 31. Закона о локалној самоуправи /Сл. гласник Републике Србије 199/07/ и  члана  42. 
Статута Општине Житиште / Сл. лист општина Житиште 16/2008.г./  Скупштина општине Житиште на седници 
одржаној дана 24. децембра 2008. године донела је 
 

З а к љ у ч а к 
 

1. Даје се сагласност на Статут о изменама и допунама Статута  број 378/2008 од 15. 12. 2008.г. 
Предшколске установе ,,Десанка Максимовић,, Житиште усвојен од стране Управног одбора  Предшколске 
установе ,, Десанка Максимовић,, Житиште  на седници одржаној дана 09. 12. 2008.г. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном дошења и  објавиће се  у Службаном листу општине Житиште. 
 
Република Србија 
АП Војводина  
Општина Житиште   
Број :  I-110-8/2008  
Дана : 24. децембра 2008 
      Ж и т и ш т е 
 

Председник Скупштине СО 
Јонел Филип с.р. 

 
* * *  

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), и 
чл.61. Статута општине Житиште («Службени лист општине Житиште бр.16/2008) Општинско веће општине 
Житиште, на седници одржаној дана 20.12.2008. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
  
I 
 

 Даје се сагласност на Правилник o изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места Општинске управе општине Житиште бр. III-01-110-6/2008 донетог дана 
19.12.2008. године, и пречишћеног текста Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места Општинске управе општине Житиште бр. III-01-110-6/2008 од 19.12..2008. године,  донетог од стране 
Начелника Општинске управе. 

II  
 

Ово   Решење  ступа  на  снагу  даном  доношења. 
 
 
 
Република Србије – АП Војводина 
Општина Житиште 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: IV-02-32/2008 
Дана: 20.12.2008. године  
                Житиште 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Драган Миленковић 
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 На основу члана 20. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 
10. Закона о комуналној делатности („Службени гласник РС“ број 16/97 и 42/98), члана 15. став 5. Статута 
општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008), Општинско веће општине Житиште, на 
седници одржаној дана 30.12.2008. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ ИЗМЕШУ ЈКСП „ЕКОС“ ЖИТИШТЕ И ЈП „РАЗВОЈ“ 

ЖИТИШТЕ 
 
I 
 

 Даје се сагласност на споразум између ЈКСП „Екос“ из Житишта и ЈП „Развој“ из Житишта закључен 
дана 26.12.2008. године, којим се комунална делатност – пречишћавања и дистрибуције воде у насељеним 
местима Честерег и Банатско Вишњићево преноси на управљање и коришћење ЈКСП „Екос“ Житиште на ЈП 
„Развој“ Житиште. 
 

II 
 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: IV-352-11/2008 
Дана: 30.12.2008. године 
Ж И Т И Ш Т Е 
 
 
 

      Председник општине Житиште 
      Председник Општинског већа Житиште 

      Драган Миленковић с.р. 
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