
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXV      Житиште 17.03.2011. год           Број 6.
Излази по потреби страна   1.

       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 17.марта 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 од 20.000.000,00
(двадесетмилионадинара) наменских средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној
својини, ради 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 извршити транфер 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.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-36  /2011
Дана: 17. марта  2011.
          Житиште

Председник Општинског већа
Председник Општине Житиште
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Драган Миленковић с.р.

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  17. марта 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 од 3.000.000,00
(тримилионадинара) наменских средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини,
ради равнања атарских путева.

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 члана 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 извршити транфер 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.

Члан 4.

       Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања . Одлуку објавити у „Службеном
листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401- 37 /2011
Дана: 17. марта   2011.
Житиште

Председник Општинског већа
Председник Општине Житиште

Драган Миленковић с.р.
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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),  а у складу са Годишњим програмом  заштите,  уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини у Општини Житиште (Сл. лист Општине Житиште број 4/09 и 11/09),
Општинско веће, на седници одржаној дана 29. 12.2010. 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 процењеном износу од 1.800,000,00 динара
(милион и осамстохиљада динара) наменских средстава од закупа пољопривредног земљишта у
државној својини, ради завршетка санирања каналске мреже за одводњавање у к.о. Торда, а у циљу
решавања одвођења подземних и површинских вода у планираним деловима атара ради прихватања
вода са обрадивог пољопривредног земљишта..

Члан 2.
Средства из члана 1. Ове Одлуке обезбеђена су у буџету Општине Житиште, а плаћање ће се

извршити са рачуна „Средства за закуп земље број: 840-731804-20, сагласно одредбама „Годишњег
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у Општини
Житиште“ одељак Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта, табела број 9, намена улагања „одводњавање пољопривредног земљишта“ („Сл. лист
Општине Житиште број 4/09 и  11/09)

Члан 3.
На основу Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у

државној својини у Општини Житиште („Сл. лист Општине Житиште број 4/09 и  11/09), и ове
Одлуке ЈП „Развој“ Житиште спровешће поступак јавних набавки и доделе послова, те о томе
обавестити Општину Житиште. Након спроведеног поступка  у складу са законом Општина  ће
извршити трансфер 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 4.
        За спровођење ове Одлуке надлежан је Председник Општине као наредбодавац буџета, а
одељење Општинске управе задужено за финансије буџет и трезор ће извршити пренос новчаних
средстава у складу са Одлуком и склопљеним Уговором о извршењу радова.

Члан 5.
       Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивањау „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-200/2010
Дана: 29.12.2010.
Житиште

Председник Општинског већа
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Председник Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.

На основу члана 61. Статута Општине Житиште(''Службени лист Општине Житиште''број:16/2008) и
члана 2. Одлуке о Општинском већу Општине Житиште(''Службени лист Општине Житиште''број:16/2008),
Oпштинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана 17. 03. 2011. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

I

Даје се сагласност на Одлуку о уступању на коришћење покретних ствари за пољочуварску службу
донету  од стране Председника Општине број: II-404-7/2011 од  17.03.2011.године

II

Овај Закључак објавити су ,,Службеном листу Општине Житиште.“

Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:IV-02-9/2011
Дана: 17. 03. 2011.год.
Ж и т и ш т е

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007),
члан 61а. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008 и
др.закон и 41/2009) и члана 58. Статута Општине Житиште (''Службени лист Општине Житише'',
број 16/2008), Председник Општине Житиште, на основу својих овлашћења,  доноси :

О Д Л У КУ
о привременом коришћењу пољопривредног земљишта

у државној својини

Члан 1.

       НИС ад Нови Сад – Дирекцији за инфраструктуру и операциону подршку уступа се на привремо
заузимање и коришћење катастарска парцела број 6494/1 уписана у лист непокретности 994
катастарске класе њива друге класе у К.О. Српски Итебеј ради изградње грма бушотина Ит-19 и Ит-
20 и то:

 За краткотрајно привремено заузимање земљишта наведене парцеле за радилиште док трају
радови на изградњи бушотина у површини од 130м x100м,

 За привремено заузимање наведене парцеле у површини од 30м x 15м, на којем простору ће
се налазити поменути грм бушотина након враћања радилишта у пређашње стањем, па док
траје потреба за експлоатацијом минералних сировина.

Члан 2.

       На основу Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини у Општини Житиште за 2010. годину  („Сл. лист Општине Житиште број 05/2010)
предметно земљиште је издато у закуп физичком лицу Стојанов Милету из Српског Итебеја  на
временски период од три (3) године.

Члан 3.

       НИС ад Нови Сад и закупац Стојанов Миле ће посебним уговором уредити међусобне односе
како би закупац био адекватно обештећен.

Члан 4.

        За спровођење ове Одлуке надлежан је Председник Општине као надлежни орган за за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени
лист Општине Житиште”, број 05/2009 ), а уз Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања , а објавиће се у „Службеном листу
Општине Житиште“

Република Србија
Аутономна Покрајина  Војводина
Општина Житиште
ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
Број: II-320-10/2011
Датум: 04.03.2011. године
     Ж И Т И Ш Т Е

Председник Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Одлука о додели и поверавању средстава ЈП „Развој“ Житиште ................................................1.
2. Одлука о додели и поверавању средстава ЈП „Развој“ Житиште ................................................2.
3. Одлука о додели и поверавању средстава ЈП „Развој“ Житиште ................................................3.
4. Закључак о давању сагласности на Одлуку о уступању на коришћење покретних ствари за

пољочуварску службу Општине Житиште .................................................................................................... 4.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

5. Одлука о привременом коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини ..............5.

             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.


