
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVII         Житиште          10.6.2013.           Број 17. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 

 
На основу члана 20. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), 

члана 77. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 
и 93/2012), члана 42. тачка 2. Статута општине Житиште (''Службени лист општине  Житиште'' број 16/2008 од 
07.10.2008. године), а на предлог Општинског веће Општине Житиште, Скупштина Општине Житиште на 
седници одржаној дана 10.06.2013.године, доноси :  
 

ОДЛУКУ О 
О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  БУЏЕТА  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 

ЗА  2012.  ГОДИНУ 
 

Члан  1. 
  Усваја се Завршни рачун буџета општине за 2012. годину са следећим основним подацима: 

 пренета средства по завршним рачуну 2011. год.            66.452.622,99 дин. 

 остварени текући приходи и примања                             680.947.825,37 дин. 

 распоређени и извршени текући расходи и издаци        519.271.954,89 дин. 

 вишак прихода – суфицит                                                 161.675.870,48 дин. 

Члан  2. 
  Вишак прихода – суфицит у износу 161.675.870,48 динара, преноси се у 2013. годину, за намене 
утврђене Законом о буџетском систему. 
 

Члан  3. 
  Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, као и планирани и извршени 
текући расходи и издаци буџета у 2012. години по наменама и корисницима исказани су у табеларним 
прегледима у извршењу буџета за 2012. годину, који су саставни део ове одлуке. 
 

Члан  4. 
 Новчана средства сталне буџетске резерве у 2012. години,коришћена су у  

износу од 162.243,93 динара,ради санирања последица елементарне непогоде-снежних наноса и чишћења 
истих,а на основу Одлуке о увођењу ванредног стања. 
 

Члан  5. 
  Укупан износ активе, односно пасиве буџета по завршном рачуну за 2012. годину, износи 
295.400.340,42 динара. 
 

Члан  6. 
  Одлуку о завршном рачуну буџета општине Житиште за 2012. годину, доставити Министарству 
финансија и привреде Републике Србије. 
 

Члан  7. 
  Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у ''Службеном листу општине Житиште''. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                                    Председник Скупштине Општине   Житиште                                                         
Скупштина Општина Житиште                                                       Драган Миленковић с.р. 
Број: I-020-22/2013 
Дана:10.06.2013.год                                                                 
  Ж И Т И Ш Т Е                    
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П Р Е Г Л Е Д 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

У 2012. години 
 
 

1. – Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број IV-401-196/2012 од 
11.12.2012.године износ од 152.811,93 динара,ради санирања последица елементарне 
непогоде-снежних наноса, утврђени износ коришћен за куповину горива у количинама 
потребним за рад машина по насељеним местима, а у складу са Одлуком о увођењу ванредног 
стања и члана 70. Закона о буџетском систему. 

 
2.  –Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број IV-401-197/2012 од 12.12.2012 , 

средства у износу од 9.432,00 динара додељена за гашење пожара, ДВД Торда,а у складу са 
Одлуком о увођењу ванредног стања и члана 70. Закона о буџетском систему. 

 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина                            Руководилац Одељења за финансије 
Општина Житиште                                                                  буџет и трезор                                                            
Одељење за финансије, 
буџет и трезор                                                                          Данијела Марков с.р. 
Дана: 10.05.2013. године 
     Ж И Т И Ш Т Е 

П Р Е Г Л Е Д 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

У 2012. години 
 
 

1. Одлука број IV-401-29/2012 од 24.02.2012.године о преносу новчаних средстава ЈП Развој за 
уклањање снега, а по основу зимског одржавање путне мреже и износ од 2.450.000,00 динара и 
износ од 300.000,00 динара. 

 
2. Одлука број IV-401-128/2012,од 03.08.2013, исплата отпремнине Мартиновић, Спортски савез, 

износ од 1.000.000,00 динара.       
3. Одлука о додели средстава број II-401-122/2012, од 03.08.2012године, штампање књиге-Хроника 

Торде, у износу од 40.000,00 динара.  
4. Одлука о додели средстава, број II-401-125/2012, од 09.08.2012 године, МЗ Торак, а за рушење 

Дома културе, у износу од 300.000,00 динара. 
5. Одлука, број II-401-126/2012, од 14.09.2012.године, пренос средстава  ЈП Развој за набавку 

аутобуса, у износу од 2.000.000,00 динара. 
6. Решење, бр.II-401-173/2012, од 31.10.2012 године, пренета средства МЗ Житиште за плаћање 

рачуна за утрошену електричну енергију, у износу од 64.355,00 динара. 
7. Одлука, бр.IV-401-210/2012, од 27.12.2012.године, којом се додељују средства за исплату личних 

доходака радника месних заједница, ау износу од 1.383.990,35 динара. 
8. Одлука, бр.IV-401-211/2012, од 29.12.2012 године, којом се додељују средства ЈП Развој за зимско 

одржавање локалне путне мреже, а у износу од 2.200.000,00 динара. 
              ________________________________________________ 

                                               С в е г а :  9.738.345,35  динара 
_____________________________________________________________ 

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                           Руководилац Одељења за финансије 
Одељење за финансије,                                                                              буџет и трезор 
буџет и трезор 
Дана: 10.05.2013. године                                                                             Данијела Марков с.р. 
Ж И Т И Ш Т Е 
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П Р Е Г Л Е Д 
КОРИШЋЕЊА ДОНАЦИЈА У 2012. години 

 
 

А- ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ 
 

1. Није било текућих донација у 2012. години. 
 
Б- КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ 
 
 1. –Капитални добровољни трансфер правних лица, од НИС Нафтагаса добијена средства у 
износу од 5.000.000,00 динара и распоређена по конкурсу НИС-а за пројекте. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                    Руководељења за финансије 
Одељење за финансије,                                                                              буџет и трезор                                                                                                     
буџет и трезор                                                                                          Данијела Марков с.р. 
Дана: 10.05.2012. године 
Ж И Т И Ш Т Е 
 

 
                                                                                                       

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 
ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

 
У 2012. години није било већих одступања у извршењу буџета у односу на планирана 

средства Одлуком и Ребалансом буџета за 2012.годину. 
Приходна страна садржи наменска средства од других нивоа власти и она се преносе у 

2013.годину,а за намене утврђене Законом о буџетском систему. 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Одељење за финансије, 
буџет и трезор 
Број: сл./2013 
Дана: 10.05.2013. године 
     Ж И Т И Ш Т Е 

 
                                                                              Руководилац Одељења за финансије 

                                                                                                     буџет и трезор 
 

                                                                                                       Данијела Марков с.р. 
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
54/2009,73/2010 и 93/2012) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'' број 129/2007 и 93/12012), члана 23 Статута општине Житиште (''Службени лист 
општине Житиште'' број 16/2008 од 07.10.2008. године) и Одлуке о буџету Општине Житиште за 
2013. годину (''Службени лист  Општине Житиште'', број 34/2012 од 20.12.2012. године), Скупштина  
Општине Житиште на седници од    10.6.2013. године доноси:  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

  Одлука о буџету општине Житиште за 2013. годину, која је донета на седници 
Скупштине општине Житиште, дана 20.12.2012. године, мења се  члан 1. и гласи: 
  
Буџет Општине Житиште за 2013. годину састоји се од: 
 

 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА 

У динарима 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине 

707.264.117,00 

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину 704.764.117,00 

Буџетски суфицит/дефицит   -  
2.500.000,00 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(у циљу спровођења јавних политика) 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит  

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине  

Пренета неутрошена средства из ранијих година 161.675.870,48 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине     2.500.000,00 

Нето финансирање  

Промена стања на рачуну 

(позитивна – повећање готовинских средстава 

негативна – смањење готовинских средстава ) 
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Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су следећим  

износима у рачуну прихода и примања : 

 

Опис Економска 
класификација 

Буџет за 
2013.годину 

1 2 3 

I   ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

Пренета неутрошена средства из ранијих година-
нераспор.вишак 

321121  161.675.870,48 

Текући приходи    707.264.117,00 

1. Порески приходи 7  

1.1 Порез на доходак грађана 711 191.048.000,00 

1.3. Порез на имовину 713   34.000.000,00 

1.4. Порез на наслеђе и поклоне 7133     2.800.000,00 

1.5. Порез на пренос апсолутних права 7134   15.000.000,00 

2. Непорески приходи     

2.1. Таксе     

2.1.1. Локалне комуналне таксе 714,716,741,742      1.200.000,00 

2.1.2. Локалне административне таксе 7422   60.000,00 

2.1.3. Боравишна такса 714552 500.000,00 

2.2. Накнаде 7145,7415,7423    11.260.000,00 

2.3. Самодопринос 711180    15.500.000,00 

2.4. Донације и трансфери     

- Донације 732   

- Трансфери од другог нивоа власти 733  278.346.117,00 

2.4. Приходи настали употребом јавних средстава     

- Приходи од 7411-7415 7411-7415  130.250.000,00 

- Приходи давање у закуп, односно на коришћење непокретности и 
покретних ствари у својини РС, које користи ЈЛС, односно органи, 
организације и службе ЈЛС и индиректни корисници њеног буџета 

7421 100.000,00 
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- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности и покретних ствари у својини ЈЛС, у складу 
са законом 

7421   

- Приходи настали продајом услуга корисника средстава 
буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и 
правним лицима на основу њихове слободне воље 

7421     4.560.000,00 

- Од тога : приходи од продаје добара и услуга индиректних 
буџетских корисника 

    25.800.000,00 

- Новчане казне и одузета имовинска корист 743     2.300.000,00 

-Добровољни трансфери-физ.прав.лица 744     4.000.000,00 

2.7. Остали непорески приходи     

- Мешовити и неодређени приходи 745 5.200.000,00 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 

7721            50.000,00 

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 812          400.000,00 

 

Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: 

Опис Економска 
класификација 

Буџет за 
2013.годину 

1 2 3 

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ     

Текући расходи: 4  

1. Расходи за запослене 41 181.166.518,00 

- Плате и додаци запослених 411 125.066.740,00 

- Социјални доприноси на терет послодавца 412 22.387.778,00 

- Накнаде у натури 413 - 

- Социјална давања запосленима 414 10.031.000,00 

- Накнаде трошкова за запослене 415 19.675.000,00 

- Награде запосленима и остали посебни расходи 416 4.006.000,00 

2. Коришћење услуга и роба 42 218.678.000,00 

- Стални трошкови 421 34.861.000,00 
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- Трошкови путовања 422 6.784.000,00 

- Услуге по уговору 423 67.595.000,00 

- Специјализоване услуге 424 72.637.000,00 

- Текуће поправке и одржавање 425 14.202.000,00 

- Материјал 426 22.599.000,00 

3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 2.900.000,00 

- Отплата домаћих камата 441 2.500.000,00 

-Пратећи трошкови задужења 444 400.000,00 

4. Субвенције 45 64.390.000,00 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 451 64.390.000,00 

- Капиталне субвенције 452 - 

- Текуће субвенције приватним предузећима 454 - 

5. Дотације и трансфери 46 110.292.000,00 

- Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 110.292.000,00 

- Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 - 

- Остале дотације и трансфери 465 - 

6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 62.190.000,00 

- Накнада за социјалну заштиту из буџета 472 62.190.000,00 

7. Остали расходи 48 36.119.458,00 

- Дотације невладиним организацијама 481 31.839.458,00 

- Порези, обавезне таксе и казне 482 3.280.000,00 

- Новчане казне и пенали по решењу судова 483 1.000.000,00 

- Накнаде штете за повреде или штету нанету од државних 
органа 485 - 

8. Резерве 49 17.500.000,00 

- Средства резерве 499 17.500.000,00 

Издаци за нефинансијску имовину 5 173.154.011,48 

9. Основна средства 51 228.404.481,48 
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- Зграде и грађевински објекти 511 164.354.011,48 

- Машине и опрема 512 7.800.000,00 

- Остале некретнине и опрема 513 600.000,00 

- Нематеријална имовина 515 400.000,00 

10. Залихе 52 - 

- Робне резерве 521 - 

11. Природна имовина 54 - 

- Земљиште 541  - 

 

Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
Економска 

класификација 
Износ 

1 2 4 

Нето финансирање     

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9  ------ 

Примања од задуживања 91  ------ 

Примања од домаћих задуживања (примљени кредити од 
домаћих банака) 

911 
 ------ 

Примања од продаје финансијске имовине 92  ------ 

Примања од продаје домаће финансијске имовине 921  ------ 

Пренета неутрошена средства из ранијих година 321121  161.675.870,48 

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6  

Отплата главнице 61 2.500.000,00 

Отплата главнице домаћим кредиторима 611 2.500.000,00 

Набавка финансијске имовине 62   

Набавка домаће финансијске имовине 621   

Промена стања на рачуну     

(позитивна – повећање готовинских средстава     

Негативна – смањење готовинских средстава)     
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  Пренета новчана средства по завршном рачуну за 2012. годину износе 161.675.870,48  
динара. 
  Укупни приходи буџета општине Житиште, за 2013. годину, утврђују се у износу од 
707.264.117,00 динара. Заједно са пренетим средствима из 2012. године, укупна средства износе 
868.939.987,48 динара. 
 

Члан 2. 
 

У плану прихода буџета за 2013.годину,мења се члан 2. у следећим позицијама: 
 
 1.   -Порез на зараде, конто 711110, утврђује се износ од 140.000.000,00 динара, уместо досадашњег 
износа од 162.500.000,00 динара. 
 2.– Порез на приходе од самосталне делатности -конто 711120,утврђује се  износ од 16.000.000,00 
динара,уместо досадашњег износа од 7.350.000,00 динара. 
 3. - Приходи које својом делатношћу остваре индиректни корисници буџетских средстава, 
конто 742372, утврђује се износ од 25.800.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 20.000.000,00 
динара. 
 4.–Текући наменски трансфери у корист нивоа општина, конто 733156, утврђује се износ од 
57.040.000,00 уместо досадашњих 55.040.000,00 динара 
 5.– Добровољни трансфери од физичких и правних лица, конто 744250,утврђује се у износу од 
4.000.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 3.000.000,00 динара 
 6. –Примања од продаје покретне имовине у корист општине, конто 812150, утврђује се износ од 
400.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 100.000,00 динара. 

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  181.166.518,00 
411000 Плате, дод. и накнаде 125.066.740,00 
412000 Соц. давања на терет послодавца 22.387.778,00 
414000 Соц. давања запосленима 10.031.000,00 
415000 Накнаде запосленима 19.675.000,00 
416000 Награде и остали посл. расх. 4.006.000,00 
     42 Коришћење роба и услуга  218.678.000,00 
421000 Стални трошкови 34.861.000,00 
422000 Трошкови путовања 6.784.000,00 
423000 Услуге по уговору 67.595.000,00 
424000 Специјализоване услуге 72.637.000,00 
425000 Текуће поправке и одржавање 14.202.000,00 
426000 Материјал 22.599.000,00 
     43 Употреба основних средстава 50.000,00 
    434 Употреба зем. и шума 50.000,00 
     44 Отплата камата 2.900.000,00 
441 Отплата домаћих камата 2.900.000,00 
     45 Субвенције 64.390.000,00 
451000 Суб. јав. пред. и нефин.орг. 64.390.000,00 
     46 Донације и трансфери 110.292.000,00 
463000 Транс. ост. нивоа власти 110.292.000,00 
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     47 Социјална помоћ 62.190.000,00 
472000 Нак. за соц. заш. из буџета 62.190.000,00 
     48 Остали расходи 36.119.458,00 
481000 Дотације невладиних организација 31.839.458,00 
482000 Порези, обав. таксе и казне 3.280.000,00 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000,00 
    499 Резерве 17.500.000,00 
499000 Средства резерве 17.500.000,00 
     51 Основна средства 173.154.011,48 
511000 Зграде и грађ. објекти 164.354.011,48 
512000 Машине и опрема  7.800.000,00 
513000 Остала основна средства 600.000,00 
515000 Нематеријална имовина 400.000,00 
543100 Шуме  
    611 Отплате главнице 2.500.000,00 
611510 Отплата глав. дом. кредит. 2.500.000,00 
611411 Отплата глав.пословним банкама 2.500.000,00 
                                      УКУПНО: 868.939.987,48 
 

Члан 4. 
 

  Мења се члан 4. Одлуке о буџету за 2013. годину и гласи : 
 
Буџет за 2013. годину састоји се од : 
 

1. – Пренетих новчаних средстава по завршном рачуну за 2012. годину у износу од  
161.675.870,48 динара. 

2. – Приходи у износу од 707.264.117,00 динара. 

                             ______________________________                                        
           Свега средстава : 868.939.987,48 динара. 
 

3. – Расходи у износу од 868.939.987,48 динара. 

Члан 5.  
 

  У посебном делу буџета мења се члан 5. и гласи: Средства из Одлуке у износу од      
           868.939.987,48 динара. 
 
 Измене расхода у посебном делу буџета су следеће: 
 
          1.   Код раздела 1- Скупштина општине, одборници:  
 
-Редни број 8, конто 423599-Накнада одборницима, утврђује се износ од 5.100.000,00 динара,  уместо 
досадашњег износа од 4.000.000,00 динара 
- Редни број 9, конто 482-Порези, обавезне таксе и казне, утврђује се износ од 500.000,00 
динара,уместо досадашњег износа од 60.000,00 динара. 
- Редни број 11,конто 426-материјал,утврђује се износ од 1.300.000,00 динара,уместо досадашњег 
износа од 700.000,00 динара. 
 
Укупно за раздео 1, функција 110,утврђује се износ од 19.030.000,00 динара,уместо досадашњег 
износа од 16.890.000,00 динара. 



Број 17.   10.6.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  11 
 
 
2.-Код раздела 2-Председник општине, општинско веће: 
 
-Редни број 15, конто 411-Плате, додаци и накнаде,утврђује се износ од 7.500.000,00 динара,уместо 
досадашњег износа од 4.850.000,00 динара. 
-Редни број 16, конто 412-Социјални доприноси на терет послодавца, утврђује се износ од 
1.342.500,00 динара, уместо досадашњег износа од 856.000,00 динара. 
-Редни број 20, конто 422-Трошкови путовања, утврђује се износ од 400.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 200.000,00 динара. 
-Редни број 21, конто 423-Услуге по уговору, утврђује се износ од 8.000.000,00 динара, уместо 
досадашњих 9.000.000,00 динара. 
-Редни број 22, конто 423-Накнаде члановима већа, утврђује се износ од 3.000.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 2.500.000,00 динара. 
-Редни број 26, конто 482-Порези, обавезне таксе и казне, утврђује се износ од 1.100.000,00 динара, 
уместо досадашњих 100.000,00 динара 
Редни број 27, конто 512-Машине и опрема, утврђује се износ од 2.200.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 1.200.000,00 динара. 
 
     Укупно за раздео 2, функција 110,утврђује се износ од 25.952.500,00 динара,уместо 
досадашњег износа од 21.216.000,00 динара. 
   
3.-Код раздела 3-Општинска управа: 
-Редни број 34, конто 421-Стални трошкови, утврђује се износ од 39.000.000,00 динара, уместо 
досадашњих 23.000.000,00 динара. 
-Редни број 36, конто 422-Трошкови путовања, утврђује се износ од 3.000.000,00 динара уместо 
досадашњих 2.000.000,00 динара. 
-Редни број 38, конто 424-Специјализоване услуге, утврђује се износ од 13.500.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 15.500.000,00 динара. 
-Редни број 39, конто 424-Специјализоване услуге-зоохигијена, утврђује се износ од 2.000.000,00 
динара уместо досадашњег износа од 1.000.000,00 динара. 
-Додаје се редни број 42/1, конто 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 
1.000.000,00 динара, а иста нису била предвиђена. 
-Редни број 43, конто 482-Порези, обавезне таксе, казне, утврђује се износ од 700.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од 500.000,00 динара. 
-Редни број 44, конто 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, утврђује се износ од 
1.000.000,00 динара уместо досадашњег износа од 500.000,00 динара. 
 
Укупно за раздео 3, функцију 130, утврђује се износ од 181.633.111,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 163.933.111,00 динара. 
   
4.- Код функције 070- Социјална заштита неквалификована на другом месту: 
 
-Редни број 57, конто 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, подршка породици-једнократна 
накнада за новорођену децу, утврђује се износ од 4.000.000,00 динара уместо досадашњих 
3.000.000,00 динара. 
-Додаје се редни број 57/1, конто 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета- за децу са сметњама 
у развоју-подршка породици, у износу од 1.200.000,00 динара, а планом нису била посебно 
дефинисана. 
-Редни број 58, конто 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета-једнократне помоћи, утврђује се 
износ од 6.000.000,00 динара, уместо досадашњих 2.000.000,00 динара. 
Средства у износу од 4.000.000,00 динара, обезбеђена су из текуће буџетске резерве. 
 
Укупно за функцију 070-Социјална заштита неквалификована на другом месту утврђује се у 
износу од 13.200.000,00 динара, уместо досадашњих 7.000.000,00 динара. 
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5.- Код функције 112-Извршни и законодавни органи-Финансијски и фискални послови и 
спољни послови: 
Редни број 60, конто 511-Пројектно планирање и инвестициона улагања, утврђује се износ од 
126.710.900,48 динара, уместо досадашњег износа од 94.200.000,00 динара. 
 
Укупно за функцију 112, утврђује се износ од 126.710.900,48 динара, уместо досадашњег износа 
од 94.200.000,00 динара. 
 
6.- Код функције 810- Услуге рекреације и спорта-Спортски савез: 
 
- Редни број 62, конто 481-Дотације, утврђује се износ од 5.382.500,00 динара,уместо досадашњег 
износа од 4.882.500,00 динара. 
    
    Укупно за функцију 810,утврђује се износ од 11.009.500,00 динара,уместо досадашњег износа 
од 10.509.500,00 динара. 
 
7.- Код функције 473- Туризам: 
 
-Редни број 77, конто 481-Дотације из буџета-манифестни туризам, утврђује се износ од 
5.000.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 2.300.000,00 динара. 
- Редни број 78, конто 482-Порези, обавезне таксе и казне, утврђује се износ од 200.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од 70.000,00 динара.  
Укупно за функцију 473-Туристичка организација, утврђује се износ од 10.346.948,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 7.516.948,00 динара. 
  
8.- Код функције 820- Културно просветна заједница: 
 
-Редни број 85, конто 421-Стални трошкови, утврђује се износ од 500.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 300.000,00 динара. 
-Редни број 87, конто 423-Услуге по уговору, утврђује се износ од 2.000.000,00 динара уместо 
досадашњег износа од 1.200.000,00 динара. 
-Редни број 91, конто 481-Дотације невладиним организацијама, утврђује се износ од 4.489.958,00 
динара, уместо досадашњег износа од 3.989.958,00 динара. 
    Укупно за функцију 820,Културно просветна заједница,утврђује се износ од 16.890.958,00 
динара,уместо досадашњег износа од 15.390.958,00 динара. 
 
9.- Код функције 820-Услуге културе, Библиотека : 
 
- Редни број 98,, конто 421-Стални трошкови, утврђује се износ од 1.400.000,00 динара,уместо 
досадашњег износа од 600.000,00 динара. Наведено повећање потребно је због измиривања дуговања-
сталних трошкова из ранијих година.  
 
    Укупно за функцију 820, Библиотека, утврђује се износ од 10.645.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 9.845.000,00 динара. 
  
10.- Код функције 911- Предшколско образовање: 
 
- Редни број 112, конто 421-Стални трошкови, утврђује се износ од 2.000.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 1.000.000,00 динара. Наведено повећање потребно је због измиривања 
дуговања-сталних трошкова из ранијих година. 
- Редни број 113, конто 422-Трошкови путовања, утврђује се износ од 400.000,00 динара,уместо 
досадашњег износа од 200.000,00 динара.  
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- Редни број 114, конто 423-Услуге по уговору, утврђује се износ од 1.100.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 800.000,00 динара.  
 
    Укупно за функцију 911,Предшколско образовање ,утврђује се износ од  26.665.600,00 
динара,уместо досадашњег износа од 25.165.600,00 динара. 
 
11.-Код функције 912-Основно образовање: 
-Редни број 124, конто 463, стални трошкови-О.Ш. Свети Сава, утврђује се 27.967.000,00 динара 
уместо досадашњег износа од 9.767.000,00 динара. Наведено повећање јесу дуговања за 
утрошени гас из ранијих година и иста су измирена у целости. 
Укупно за функцију 912-О.Ш.Свети Сава, утврђује се износ од 40.330.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 22.130.000,00 динара. 
 
-Редни број 134, конто 463, стални трошкови-О.Ш. Никола Тесла, утврђује се 13.260.000,00 
динара уместо досадашњег износа од 6.260.000,00 динара. Наведено повећање јесу дуговања за 
утрошени гас из ранијих година и иста су измирена у целости. 
Укупно за функцију 912-О.Ш.Никола Тесла, утврђује се износ од 21.100.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 14.100.000,00 динара. 
 
-Редни број 143, конто 463, стални трошкови-О.Ш.Милош Црњански, утврђује се  12.526.000,00 
динара уместо досадашњег износа од 4.526.000,00 динара. Наведено повећање јесу дуговања за 
утрошени гас из ранијих година и иста су измирена у целости. 
Укупно за функцију 912-О.Ш.Милош Црњански, утврђује се износ од 23.062.000,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 15.062.000,00 динара. 
 
Укупно за функцију 912, Основно образовање, утврђује се износ од 84.492.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 51.292.000,00 динара. 
 
13.- Код функције 160-Месне заједнице 
-Редни број 168, конто 411- Плате, додаци и накнаде, утврђује се износ од 13.930.000,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 15.000.000,00 динара. 
-Редни број 169, конто 412-Социјални доприноси на терет послодавца, утврђује се износ од 
2.493.470,00 динара, уместо досадашњег износа од 2.685.000,00 динара. 
-Додаје се редни број 171/1, конто 416-Награде запосленима-јубиларне награде, у износу од 
800.000,00 динара, а иста нису била предвиђена. 
-Редни број 172, конто 421-Стални трошкови, утврђује се износ од 3.500.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 2.430.000,00 динара. 
Редни број 177, конто 426-Материјал, утврђује се износ од 2.350.000,00 динара, уместо досадашњег 
износа од 350.000,00 динара. Разлика у износу од 2.000.000,00 динара су наменска средства Владе 
Покрајине Војводине, материјал за посебне намене, а за санирање последица ванредног стања-олујни 
ветар, Торда.  
 
Укупно за функцију 160-Месне заједнице, утврђује се износ од 40.958.470,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 38.350.000,00 динара. 
 
14.- Код функције 421-Закуп државне земље, Пољопривреда: 
 
-Редни број 186, конто 511-Зграде и грађевински објекти, утврђује се износ од 17.000.000,00 динара, 
уместо досадашњег износа од 18.000.000,00 динара. 
-Додаје се редни број 186/1, конто 512-Машине и опрема, утврђује се износ од 1.000.000,00 динара. 
Укупан износ средстава за функцију 421-Пољопривреда, закуп државне земље, остаје 
непромењен, у износу од 55.000.000,00 динара.  
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15-Код функције 421- Фонд за развој пољопривреде: 
 
-Редни број 187, конто 451-Текуће субвенције за пољопривреду, утврђује се износ од 42.000.000,00 
динара, уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара.Средства ће се трошити по донетом 
Програму. 
 
Укупан износ средстава за функцију 421-Фонд за развој пољопривреде, утврђује се у износу од 
42.000.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 2.000.000,00 динара. 
  
16- Код функције 620- Развој заједнице, ЈП „Развој“ Житиште: 
 
-Редни број 195, конто 423-Услуге по уговору, утврђује се износ од 5.000.000,00 динара, уместо 
досадашњих 1.200.000,00 динара. 
-Редни број 196, конто 424-Специјализоване услуге, утврђује се износ од 5.000.000,00 динара, уместо 
досадашњег износа од 3.000.000,00 динара. 
-Редни број 197, конто 426-Материјал, утврђује се износ од 3.000.000,00 динара, уместо досадашњег 
износа од 2.000.000,00 динара. 
-Додаје се редни број 197/1, конто 482-Порези, обавезне таксе и казне, у износу од 500.000,00 динара, 
а планом нису била предвиђена. 
-Додаје се редни број 197/2, конто 511-Зграде и грађевински објекти, у износу од 2.000.000,00 динара, 
а планом нису била предвиђена. 
 
Укупно за функцију 620-Развој заједнице, ЈП „Развој“ Житиште утврђује се износ од 
50.775.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 41.975.000,00 динара. 
 
17-Додаје се функција 360 – Услуге неквалификоване на другом месту, Јавни ред и безбедност 
 
Додаје се редни број 202, конто 463 –Трансфери другом нивоу власти, у укупном износу од 
2.300.000,00 динара. Ова средства користиће се у складу донетим и усвојеним Програмом коришћења 
средстава од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје-Савет за безбедност саобраћаја. 
 

Члан 6. 
 

  Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште, за 2013. годину, 
остају и даље на снази. 
 
                                                                                Члан 7. 

   
  Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2013. 
годину, доставити Министарству финансија и привреде и исту објавити у Службеном листу општине 
Житиште. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Скупштина Општине                                               Председник Скупштине Општине Житиште 
Број: I-020-21/2013                              
Дана:  10.6.2013. године                                                              Драган Миленковић с.р. 
    Ж И Т И Ш Т Е 
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На основу члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 
16/2008) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 10. јуна 2013. године донела је  
следећу             
 

OДЛУКУ О  
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ   
 

Члан. 1. 
  

              У Одлуци о оснивању фонда за развој пољопривреде Општине Житиште („Службени лист 
општине Житиште“ број 24/2008) врше се измене и допуне и то :  
У члану  5 . Одлуке  после речи ,,делатности фонда су“ брише се ,,  65232 - финансијско 
посредовање“  , а   уноси  се ,, 66.30. управљање фондовима“. 
У члану 7.  Одлуке после речи  ,,код ,, брише се ,,Управе за јавна плаћања- филијала Житиште и 
уноси се ,, Министарства финансија Републике Србије, управа за трезор- филијала Зрењанин – 
експoзитура у Житишту.“  
 
у члану 11.  брише  се други став и уместо њега уноси се нови други  став који гласи :  
,,Скупштина  општине Житиште даје сагласност на одлуку о усвајању годишњег извештаја о 
пословању Фонда за развој пољопривреде Општине Житиште , Статут фонда,  Програм рада и 
финансијски план фонда. “    
   
              Остале одредбе Одлуке остају непромењене. 
                                                                  
                                                                              Члан 2.  
 
               Одлуку објавити у Службеном листу Општине Житиште. Одлука о изменама и допунама 
ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
 
 
 
Република Србија 
 АП Војводина 
Општина Житиште                                                          
Скупштина Општине Житиште 
Број : I-020-20/2013                                                                                                
Дана : 10.6.2013.   
Житиште 
 
                                                                                        Председник  Скупштине општине Житиште 
 
                                                                                                           Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07,)  члана 42 Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“  
број 16/2008)  и члана  9. Одлуке о оснивању фонда за развој пољопривреде Општине Житиште  
(„Службени лист општине Житиште“ број 21/ 2008) , а на предлог Председника општине Житиште ,  
Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 10. јуна 2013. године  доноси следеће   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

 
Члан 1.  

 
               У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде  Општине Житиште именују се  
 

1. Милан  Ђукић  за Председника  Управног одбора фонда  
2. Данијел Унгур за члана Управног одбора фонда  
3. Атила Патаи  за члана Управног одбора фонда  
4. Душан Раилић  за члана Управног одбора фонда  
5. Милић Молдован за члана управног одбора фонда  
6. Мирко Голубовић  за члана управног одбора фонда  
7. Грубачки Велемир за члана Управног одбора фонда   

 
                                                                             Члан 2.  
 
      Мандат чланова управног одбора траје 4 године. 
 
                                                                             Члан 3.  
 
       Решење ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном листу општине  Житиште“ . 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште 
Број : I-02-32/2013 
Дана :  10. 6. 2013.  
                                                                       Председник Скупштине Општине Житиште 
 
                                                                                  Драган Миленковић с.р. 
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            На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 129/07,)  члана 42 Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“  
број 16/2008)  и члана  9. Одлуке о оснивању фонда за развој пољопривреде Општине Житиште  
(„Службени лист општине Житиште“ број 21/ 2008) , а на предлог Председника општине Житиште ,  
Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 10. јуна 2013. године  доноси следеће   
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

О  ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА   И  ЧЛАНОВА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА   ФОНДА  ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 

 
Члан 1.  

 
             У Надзорни одбор  Фонда за развој пољопривреде  Општине Житиште именују се  
 

1. Мићо Прибишић    за председника надзорног одбора фонда 
2. Душко Кочалка за члана надзорног одбора фонда  
3. Владо Ковачевић за члана  надзорног одбора фонда  
 

                                                                             Члан 2.  
 
      Мандат чланова надзорног  одбора траје 4 године. 
 
                                                                             Члан 3.  
 
       Решење ступа на снагу даном  објављивања у „Службеном листу општине  Житиште“ . 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште                                    Председник Скупштине Општине Житиште 
Број : I-02-33/2013                                                                                  Драган Миленковић с.р. 
Дана :  10. 6. 2013.  
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пољпривртеде Општине Житиште...............................................................................17. 
 
 

 
 

 
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.                                       


