
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVI         Житиште          28.11.2012.           Број 30. 
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), Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 28.11.2012.године, доноси:  
 

 
 РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  ЗА 2012.ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
Петровић Гордани извршити исплату новчаних средстава у износу од  

50.000,00 динара, 
за накнаду из буџета за културу, а по поднетом захтеву Петровић Гордане из Житишта (помоћ, 
„Први глас Србије“, Борис Петровић). 
 

Средства за ове намене теретиће конто 472721-накнаде из буџета за културу, функционална 
класификација 070.   
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења обезбедиће се из средстава текуће буџетске резерве, а 

исплата ће се извршити у готовини преко благајне Општинске управе Житиште. 
 

 Члан 3. 
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Житиште“. 
 
 
 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                                        
Општина Житиште                                                       
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      
Број: IV-553-42/2012                                                              
Дана: 28.11.2012.године  
Житиште                                                                           
                                                                                               Председник општине Житиште 
                                                                                   Председник Општинског већа општине Житиште  
 
                                                                                                       Душан Милићев с.р. 
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На основу члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 
16/2008) члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште („Службени лист општине 
Житиште“ број 16/2008), и члана 3. Уредбе о начину највиших и најнижих цена топлотне енергије у 
грејној сезони 2012/2013 („Службени гласник“ број 101/2012)   Oпштинско веће општине Житиште 
на седници одржаној дана  28.  новембра   2012. године   донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга  ЈКСП ,,Екос“ Житиште број 1/ 12-БС 

усвојен на седници Управног одбора ЈКСП ,,Екос“ Житиште дана 1.11. 2012. године. 
Ценовник је саставни део решења и примењује се почев од наредног дана од дана 

објављивања решења о давању сагласности у „Службеном листу општине Житиште“. 
Решење објавити у Службеном листу општине Житиште. 
 
                                                   О б р а з л о ж е њ е  
 

            ЈКСП ,, Екос“ Житиште се обратио  дана 5. новембра 2012. оснивачу, општини Житиште , са 
захтевом за давање сагласности на Ценовник комуналних услуга  1/ 12-БС усвојен на седници 
Управног одбора ЈКСП ,,Екос“ Житиште дана 1.11.2012. Захтев је од стране Општинског већа , 
органа локалне самоуправе овлашћеног за решавање о давању сагласности на цене комуналних 
услуга разматран и оцењен као дозвољен  и у складу са уредбом о начину највиших и најнижих цена 
топлотне енергије у грејној сезони 2012/2013 („Службени гласник“ број 101/2012) . Одељење за 
буџет, финансије и трезор општинске управе Житиште дало је своје позитивно мишљење у вези са 
поднетим захтевом и предложило Општинском већу да да сагласност на  нови  ценовник комуналних 
услуга.  
            На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву . 
            Правна поука : Против овог решења дозвољена је жалба Општинском већу општине Житиште 
у року од 15 дана од дана доношења решења . Жалба не одлаже  извршење решења.  
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Житиште 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
Број : IV- 38-1/2012 
Дана : 28. новембра 2012. 
Ж и т и ш т е 
 
 
                                                                                                    Председник општине Житиште 
                                                                                   Председник Општинског већа општине Житиште  
 
                                                                                                               Душан Милићев с.р. 
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На основу члана 61. Статута општине Житиште(„Службени лист општине Житиште“ број 
16/2008) члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште („Службени лист општине 
Житиште“ број 16/2008), Oпштинско веће општине Житиште на седници одржаној дана 28. новембра 
2012. године  донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
            Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга  ЈП ,,Развој“ Житиште број 01-1115/3 
усвојен на седници Управног одбора ЈП ,,Развој“ Житиште дана 15.11. 2012. године. 

Ценовник је саставни део решења и примењује се на целој територији општине Житиште, 
почев од наредног дана од дана објављивања решења о давању сагласности у „Службеном листу 
општине Житиште“. 

Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
                                               О б р а з л о ж е њ е  
 

             ЈП ,,Развој“ Житиште се обратио  дана 21. новембра 2012. оснивачу, општини Житиште, са 
захтевом за давање сагласности на Ценовник комуналних услуга  01-1115/3 усвојен на седници 
Управног одбора ЈП ,,Развој“ Житиште дана 15.11. 2012. Захтев је од стране Општинског већа, 
органа локалне самоуправе овлашћеног за решавање о давању сагласности на цене комуналних 
услуга разматран и оцењен као дозвољен  и у складу са законским могућностима повећања цена 
комуналних услуга у 2012. години до нивоа пројектоване инфлације (8%). Одељење за буџет, 
финансије и трезор општинске управе Житиште дало је своје позитивно мишљење у вези са 
поднетим захтевом и предложило Општинском већу да да сагласност на  нови  ценовник комуналних 
услуга.  
             На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву . 
             Правна поука : Против овог решења дозвољена је жалба Општинском већу општине 
Житиште у року од 15 дана од дана доношења решења. Жалба не одлаже  извршење решења.  
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Житиште 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
Број : IV- 38-2/2012 
Дана : 28.11.2012.                                                      
Ж и т и ш т е                                                                                                                                
                                                                                   
 
                                                                                               Председник   општине Житиште 
                                                                                   Председник Општинског већа општине Житиште 
 
                                                                                                             Душан Милићев с.р. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Број 30.   28.11.2012. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  4 
 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.129/2007) и члана 58. Статута општине Житиште, („Сл.лист општине Житиште“ бр. 16/2008), 
Председник општине Житиште, на основу својих овлашћења, дана 28.11.2012.године, донео је 

 
O Д Л У К У 

О РАСХОДОВАЊУ И ПРОДАЈИ  ДЕМОНТИРАНИХ ПРОЗОРА 
СА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

ПУТЕМ ЈАВНE ПРОДАЈЕ 
  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се расходовање и  продаја демонтираних прозора са пословне зграде 

Општине Житиште у улици Цара Душана бр.15, власништво Општине Житиште. 
Продаја ће се извршити путем јавне продаје, односно јавног оглашавања  и усменог јавног 

надметања. 
Члан 2. 

 Продајна вредност – почетна цена предмета јавне продаје износи 500,00 динара 
(петстодинара) по прозорском окну. 

Члан 3. 
Поступак јавне продаје – јавног оглашавања у складу са Законом, и јавног надметања, 

спровешће Комисија за спровођење поступка јавне продаје, коју ће Председник Општине Житиште 
именовати посебним решењем. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
 
 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:II-404-45/2012  
Дана: 28.11.2012. године 
Житиште 
 
 
 
                                                                                                               Председник Општине Житиште 

                                                                                                            Душан Милићев с.р. 
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.129/2007) и члана 58. Статута општине Житиште, („Сл.лист општине Житиште“ бр. 16/2008), 
Председник општине Житиште, на основу својих овлашћења, дана 28.11.2012. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ – ЈАВНО ОГЛАШАВАЊЕ 

И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
ДЕМОНТИРАНИХ ПРОЗОРА  

СА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 
  

Члан 1. 
      Образује се  Комисија  за  спровођење  поступка  јавне  продаје -  јавно  оглашавање  и јавно 
надметањe демонтираних прозора са пословне зграде Општине Житиште, у улици Цара Душана бр. 
15, у следећем саставу 
 

1. Милорад Лакић, за председника 
2. Нику Ћиришан, за члана 
3. Светлана Миленковић, за члана 

                                                                    
 

Члан 2. 
Члановима комисије за свој рад припада накнада за рад у складу са важећим позитивно-

правним прописима. 
 

 
 Члан 3. 

Мандат чланова комисије траје до продаје прозора. 
 
 

Члан 4. 
Ово Решење ступа на снагу  даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 
 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: II-404-45/2012-1 
Дана: 28.11.2012.године 
Житиште                                                                                                     
                                                                                                   
 
                                                                                                            Председник Општине Житиште 
 
                                                                                                                        Душан Милићев с.р. 
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На основу члана 54. и 66. Закона о добробити животиња („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.41/2009), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр.129/2007) и 
члана 58. Статута општине Житиште („Сл.лист општине Житиште“ бр. 16/2008),  Председник општине 
Житиште, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ, КОНТРОЛУ И СМАЊЕЊЕ БРОЈА ПАСА ЛУТАЛИЦА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

                                           
Члан 1. 

Образује се Комисија за превенцију, контролу и смањење броја паса луталица на територији општине 
Житиште (у даљем тексту Комисија). 
 

Члан 2. 
Задаци Комисије из члана 1. овог решења су: 

1. Израда плана и програма за превенцију, контролу и смањење броја паса луталица на 
територији општине Житиште, 

2. Активна сарадња са Ловачким удружењем Житиште и ловачким друштвима насељених места, 
односно месним заједницама на територији општине Житиште,  

3. Сарадња са републичком ветеринарском инспекцијом, 
4. Сарадња са Домом здравља Житиште и другим здравственим установама (хигијенски завод и 

сл.),  
5. Сарадња са одабраном зоохигијеничарском службом – по уговору дефинисаним обавезама, 
6. Активно учешће на сузбијању повећаног броја дивљих животиња (шакала, лисица….) на 

територији општине Житиште, 
7. Организовање стручних предавања на тему сузбијања и проблематике повећања популације 

поменутих врста животиња из тачака 1. и 6. овог решења, 
8. Разматрање захтева грађана у вези уједа паса луталица и давање мишљења и предлога 

Општинском већу и Председнику Општине  у вези решавања појединачних случајева поводом 
поднетих захтева грађана из ове тачке, 

9. Подношење извештаја о раду и активностима; наративног и финансијског –  најмање једном 
годишње, 

10. Друге оперативне - потребне активности у циљу спровођења задатака из претходних тачака 
овог решења. 

                         Члан 3. 
У  Комисију из тачке 1. овог Решења именују се: 

1. Јене Лазар,  за председника, 
2. Радојица Иванчевић, за oперативног координатора 
3. Свјетлана Марковић, за члана, 
4. Др Габор Лоди, за члана 
5. Др Филип Балош, за члана 
6. Слободанка Радојчић,  за члана,  
7. Славомир Куручев, за члана. 

   
Члан 4. 

           Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: II-323-4/2012 
Дана: 07.11.2012. године                                                                          Председник Општине Житиште 
Житиште                                                                                                               Душан Милићев с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
1. Решење о употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2012. годину............................1. 
2. Решење............................................................................................................................................2. 
3. Решење............................................................................................................................................3. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  
 

4. Одлука о расходовању и продаји демонтираних прозора са пословне зграде општине Житиште 
путем јавне продаје... .............................................................................................................. 4. 

5. Решење о образовању Комисије за јавну продају- јавно оглашавање и спровођење поступка 
јавног надметања демонтираних прозора са пословне зграде општине Житиште............... 5. 

6. Решење о образовању Комисије за превенцију, контролу и смањење броја паса луталица на 
територији општине Житиште....................................................................................................6. 
 

 
 

 
 

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.                                       
 


