
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXI         Житиште        28.12.2017.             Број 40. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( Службени гласник РС, број 

129/2007), члана 2. тачка 11.Одлуке о Општинском већу ( Службени лист општине Житиште, број 

16/2008), и члана 69.Закона о буџетском систему (Службени Гласник Републике Србије 93/12, 

62/2013), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 28.12.2017.године, 

доноси:  

 

  ОДЛУКУ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Из средстава текуће буџетске резерве опредељују се средства у износу од 50.000,00 динара 

за трошкове санирања последица пожара, подносиоцу захтева Голубовић Драгану из Житишта. 

 

Члан 2. 

 

Средства за ове намене теретиће конто 424- Специјализоване услуге, Програмска активност 

0602-0014-Ванредне ситуације, функционална класификација 110-Извршни и законодавни 

органи,позиција 88. 

Члан 3. 

 

Задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор да средства из члана 1.ове Одлуке 

распореди у складу са чланом 2. и да изврши исплату средстава подносиоцу захтева. 

 

Члан 4. 

  

   Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу“ општине Житиште. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                         

Општина Житиште                                                       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     

Број: IV-553-31/2017 

Дана: 28.12.2017.године 

Житиште 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Митар Вучуревић с.р.  
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На основу члана 45.став 9.Закона о локалној самоуправи( Службени гласник РС, број 

129/2007), члана 2. тачка 11.Одлуке о Општинском већу ( Службени лист општине Житиште, број 

16/2008), и члана 69.Закона о буџетском систему( Службени Гласник Републике Србије 93/12, 

62/2013), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 28.12.2017.године, 

доноси:  

 

 

ОДЛУКУ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Из средстава текуће буџетске резерве опредељују се средства у износу од 50.000,00 динара 

за трошкове санирања последица пожара, подносиоцу захтева Маљковић Божи из Банатског 

Карађорђева. 

 

Члан 2. 

 

   Средства за ове намене теретиће конто 424- Специјализоване услуге, Програмска активност 

0602-0014-Ванредне ситуације, функционална класификација 110-Извршни и законодавни 

органи,позиција 88. 

Члан 3. 

 

   Задужује се Одељење за финансије, буџет и трезор да средства из члана 1.ове Одлуке 

распореди у складу са чланом 2. и да изврши исплату средстава подносиоцу захтева. 

 

Члан 4.  

 

   Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу“ општине Житиште. 

 

 

 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                         

Општина Житиште                                                       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ     

Број: IV-553-37/2017 

Дана: 28.12.2017.године 

Житиште 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Митар Вучуревић с.р. 
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, број 88/2011 и 

104/2016), члана 61. Статута општине Житиште (''Сл. лист општине Житиште'', број 34/2013 – 

пречишћен текст), и члана 32. Пословника о раду Општинског већа Општине Житиште, 

Општинско веће општине Житиште на седници одржаној 28.12.2017. године донело је 

З А К Љ У Ч А К 

1. Даје се сагаласност на одлуку о цени изношења комуналног отпада број 252/2017 

донету од стране Надзорног одбора Ј.К.С.П.  „ЕКОС“ дана 29.11.2017. године.   

2. У Службеном листу Општине Житиште објавити Одлуку о цени изношења комуналног 

отпада. 

3. Закључак објавити у Службеном листу Општине Житиште. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                     

Општина Житиште                                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                             
Број: IV-06-79/2017-5 

Дана: 28.12.2017. године 

   Ж и т и ш т е  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Митар Вучуревић с.р. 

 

 

 

 

Број: 252/2017 

Дана: 28.11.2017. год. 

 

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 

104/2016) и члана 34. Статута ЈКСП „Екос“ из Житишта, Надзорни одбор ЈКСП „Екос“ из 

Житишта, на седници одржаној дана 29.11.2017. године, донео је, 

 

ОДЛУКУ 

о цени изношења комуналног отпада 

 

Члан 1 

Утврђују се цене комуналних услуга које плаћају непосредни корисници, где су цене за: 

1. Домаћинства         = 4,50  дин/м
2 
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2. Привреда        = 5,50 дин/м
2 

 

Изношење комуналног отпада из пословног простора: 

 

- I   категорија     = 415,00  дин 

(локали и монтажни објекти намењени обављању адвокатске делатности, разне врсте представништва, 

агенције, рибарнице, атељеи, часовничарско- оптичарске радње, фризерске, берберске и кројачке радње, 

ТВ и видео сервиси, радионице за поправку бициклова, фотографске радње, електро-сервиси и радње, 

хемијске чистионице, салони забавних игара и сл.); 

 

- II категорија      = 700,00  дин 

(локали и монтажни објекти намењени обављању делатности бутика, пржионице кафе, пољопривредне 

апотеке, апотеке, приватне лекарске ординације фарбаре, цвећаре, ауто-лимарске, ауто-механичарске, 

ауто-лакирерске радње, столарске радње, као и кафићи, ћевабџинице, хамбургерије, пицерије, 

посластичарнице и други објекти који врше одлагање отпада у кантама од 120 литара, два пута месечно); 

    

- III категорија = 1.900,00  дин 

(локали и монтажни објекти намењени обављању делатности ресторана, кафана, кафића, ћевабџинице, 

хамбургерије, пицерије, посластичарнице, продавнице мешовите робе, пиљаре, предузећа за производњу 

и продају производа, пекарске радње, месарске радње, штампарије и други објекти који врше одлагање 

отпада у контејнерима од 1,1 м3, четири пута месечно).      

   
  

1. Установе       = 4,00  дин/м
2 

Исказане цене су без ПДВ. 

Члан 2 

Ова Одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране општине Житиште, а примењиваће 

се од 1.1.2018. године. 

Образложење: 

Измене цена комуналних услуга које плаћају непосредни корисници извршене су ради 

усклађивања са Законом о комуналним делатностима, који је јасно прописао политику формирања 

цена комуналних услуга. Чланом 25. Закона о комуналним делатностима дефинисана су начела за 

одређивање комуналних услуга, док су чланом 26. Прописани елементи за одређивање цена 

комуналних услуга. 

Како не би ризиковали санкције због непримењивања одредби наведеног закона и не би трпели 

последице лоше ценовне политике, која нема оправдања у економским пословању, а нарочито не у 

погледу очувања околине, потребно је учини први корак ка усклађивању. 

Председник НО 

 Дијана Барнес с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

1. Одлука о употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2017. год (Голубовић Драган) ....... 1. 

2. Одлука о употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2017. год (Маљковић Божо) ........... 2. 

3. Закључак о давању сагласности на Одлуку о цени изношења комуналног отпада донета од 

стране Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште ................................................................................. 3. 

4. Одлука о цени изношења комуналног отпада – НО ЈКСП „Екос“ Житиште ................................. 3. 

 

 

 

 

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.                                       


