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       На основу члана 60. и 71. Закона о пољопривредном земљишту, („Сл. гласник РС“, број 62/06,
65/08 и 41/ 09), члана 58. тачка 19. Статута Општине Житиште  (Сл. лист Општине Житиште број
16/08), и Одлуке о утврђивању наступања елементарне непогоде – поплаве и проглашењу ванредне
ситуације на територији Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, бр.9/2010 од
02.06.2010. године) Општинско веће Општине Житиште, на седници одржаној дана 29. априла 2011.
године, доноси

О  д  л  у  к  у
о додели и поверавању средстава ЈП ,,РАЗВОЈ,, ЖИТИШТЕ

Члан 1.
       Јавном предузећу за грађевинско земљиште и путеве „Развој“ Житиште(у даљем тексту
ЈП“Развој“Житиште) додељују се и поверавају средства у укупном износу до 6.500.000,00
(шестмилионапетстохиљададинара) наменских средстава од закупа пољопривредног земљишта у
државној својини, ради довршења копања, одржавања и чишћења каналских мрежа у Oпштини
Житиште.

Члан 2.
         На основу Одлуке о утврђивању наступања елементарне непогоде – поплаве и проглашењу
ванредне ситуације на територији Општине  Житиште („Службени лист Општине Житиште“ бр.
9/2010 од 02.06.2010. године ), и члану 1. ове Одлуке ЈП „Развој“ Житиште спровешће поступак
јавних набавки и доделе послова, те о томе обавестити Општину Житиште. Након спровреденог
поступка  у складу са законом Општина  ће по испостављеној ситуацији извршити пренос новчаних
средстава.
        Овом Одлуком поверава се поступак спровођења јавне набавке кориснику средстава. За
спровођење поступка јавне набавке одговоран је ЈП“Развој“ Житиште, који је дужан у складу са
Законом о јавним набавкама спровести поступак, донети одлуку о додели послова и закључити
Уговор о извршењу радова.

Члан 3.
        За спровођење ове Одлуке надлежан је Председник Општине као наредбодавац буџета, а
одељење Општинске управе задужено за финансије буџет и трезор ће извршити одобрене и
наложене преносе средстава у складу са чланом 2. Ове Одлуке..

Члан 4.
       Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања . Одлуку објавити у „Службеном
листу Општине Житиште“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Одлука о додели и поверавању средстава ЈП „Развој“ Житиште ................................................................ 1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању (Службени гласник Р.Србије 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом,
те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: Општинска
управа Житиште, Цара Душана 15.

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.


