
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVII         Житиште          23.4.2013.           Број 12. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
          

На основу члана 13.  и члана 88. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС“, број 
129/07), члана 100. Статута Општине Житиште („Службени гласник РС“ број 16/2008), Скупштина 
Општине Житиште, на седници одржаној 23.4.2013. године донела је: 
 

О Д Л У К У 
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ И БРАТИМЉЕЊУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

СА ОПШТИНОМ ЗВЕЧАН 
 

Члан 1. 
Одобрава се потписивање Повеље о братимљењу Општине Житиште са Општином Звечан. 

 
Члан 2. 

Овлашћује се председник Општине Житиште да потпише повељу о братимљењу Општине 
Житиште са Општином Звечан. 
 

Члан 3. 
Успостављање сарадње Општине Житиште са Општином  Звечан има за циљ развијање 

традиционално добрих односа и унапређење економске сарадње, као и размене искустава у области 
образовања, културе, спорта, екологије, управљања у локалним јавним службама, припреме и 
реализације заједничких пројеката који представљају заједнички интерес братских градова и 
општина. 
 

Члан 4. 
Сарадња са градовима и општинама успоставља се на предлог Владе Републике Србије- 

Канцеларије за Косово и Метохију. 
 

Члан 5. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Члан 6. 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ 
 
 

Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште 
Број: II-016-14/2013 
Дана: 23.4.2013. 
Житиште                                                                        Председник Скупштине    
   Општине Житиште 
 
 Драган Миленковић с.р. 
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             На основу члана 190. Устава Републике Србије, члана 20. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Србије број 129/07)  члана   42.  Статута општине, (Службени лист 
Општине Житиште број 16/2008) Скупштина општине Житиште   на седници одржаној дана 
23.4.2013. године   доноси: 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ БЕЗ ГМО  
 
Преамбула 
 
 
Полазећи од чињенице да је локална самоуправа најближа решавању проблема животне средине; 
 
Наглашавајући да је живот грађанки и грађана у средишту одрживог развоја наше локалне заједнице 
и да се питања заштите животне средине најбоље решавају уз непосредно учешће грађана; 
 
Свесна да ширење технологије генетичког инжењеринга, посебно трансгенетских метода у оквиру 
генетичког инжењеринга и генетичких модификација, и увођење (производња, промет и употреба), 
живих ГМО и производа од ГМО у нашу животну средину могу да нанесу процењиву штету по 
природну разноврсност наше животне средине, као и да изазову несагледиве дугорочне ризике по 
здравље наших грађана и грађанки; 
 
Одлучна у намери да сачувамо биљне и животињске врсте које су основа наше здраве пољопривреде 
и исхране; 
 
Истичући да брани слободу избора семена и врста које гајимо као и независност наших 
пољопривредника од произвођача и трговаца ГМО; 
 
Уважавајући растућу забринутост грађана и грађанки у вези са непостојањем научне сигурности, а 
као и услед недостајућих релевантних научних информација, закључака, истраживања и знања о 
ризицима и последицама употребе ГМО и производа од ГМО по очување наших природних ресурса 
и утицаја на здравље људи; 
 
Решена  да унапреди органску, контролисану традиционалну и конвенционалну пољопривреду, 
посебно подржавајући право и слободу пољопривредника на природни одабир, класично 
оплемењивање и укрштање, обнову и заштиту домаћих аутохтоних сорти; 
 
Одговорна за добробит и здравље људи општине Житиште руководећи се разумним начелом 
предострожности, 
 
 
 
 
Скупштина општине  Житиште 
 

1. Проглашава територију општине  Житиште за територију без производње, односно гајења и 
промета генетски модификованих организама (ГМО) и производа од генетски модификованих 
организама (производи од ГМО); 

 
2. Обавезује Извршне органе и органе управе општине  да у складу са својим овлашћењима 

допринесу спровођење слова и духа ове Декларације, посебно у делу старања о заштити 
животне средине; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта; развоју и 
унапређењу туризма, угоститељства и трговине; здравственој заштити и планирању развоја; 
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3. Позива Народну скупштину Србије и Владу Србије да и надаље примењује постојеће прописе 
из ове области уз њиховао прецизирање и усаглашавање и са ставовима ове Декларације и 
буду привржени намери да Србија остане подручје без производње-односно гајења и промета 
ГМО и производа од ГМО; 

 
4. Обавезује се де ће: 

- Се сва питања у вези примене Декларације решевати уз непосредно учешће грађана; 
- Доприносити примени постојећих  прописа, планова и програма из ове области као и 

њиховом прецизирању и усаглашавању са ставовима  Декларације; 
- Стварати услове за унапређење рада локалних органа, организација и институција 

неопходних за примену прописа из ове области; 
 

5. Придружује се и подржава представничка тела општина, регија и градова у Европској унији и 
свету која су већ прогласила своје територије за територије без ГМО (GMO free zone) у жељи 
да са њима развија сарадњу на овом пољу деловања и одговорности. 

 
6. Декларацију објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште                                                       Председник Скупштине Општине 
Број : I-024-3/2013                                                                            Ж и т и ш т е 
Дана: 23.4.2013.                                                                        Драган Миленковић с.р. 
Ж и т и ш т е  
 
                                                                                    
                                                                                         

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010 и 
93/2012), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 
93/2012) и члана 23. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број 16/2008 од 
07.10.2008. године), Скупштина општине Житиште на седници од 23.4.2013. године, донела је 
  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У Oдлуци о буџету Општине Житиште за 2013.годину („Службени лист Општине Житиште“ 
број 34/2012)  члан 12. став 3. мења се и гласи: 
„Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Извршни орган локалне власти – Општинско 
веће  на предлог Председника Општине.“ 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном  листу Општине Житиште. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
Скупштина Општине Житиште                                     Председник Скупштине Oпштине Житиште 
Број : I-400-7/2012 Драган Миленковић с.р. 
Дана:23.4.2013. 
Житиште 
 



Број 12.   23.4.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  4 
 

На основу члана 2. и 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011), 
члана 5. став 4. и 5. и члана 7. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/2007, 
101/2011 и 93/2012) и члана 42. Статута општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“ 
бр.16/2008) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 23. 4. 2013 године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

  Овом одлуком се уређује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, критеријуми за категоризацију, категоризација, 
развој и управљање општинским и некатегорисаним путевима и улицама на територији Општине 
Житиште. 
 

Члан 2. 
 

Поједини изрази употребљени у овој  одлуци имају следеће значење:  
1.„општински пут“ јесте јавни пут, који саобраћајно повезује територију општине, као и 

територију општине са мрежом државних путева; 
2.“некатегоризован пут“јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, 

коју Скупштина општине ( у даљем тексту: Скупштина) прогласи некатегорисаним путем и која је 
уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут; 

3.“ улица“ јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 
Тротоари, пешачке и бициклистичке стазе, и прикључци на општинским и некатегорисаним 

путевима и улицама су саставни делови путева и улица. 
 

Члан 3. 
 

Критеријуми за категоризацију општинских путева су: 
- да саобраћајно повезује територију општине, повезује општину са територијом суседних 

општина или мрежом државних путева; 
- да постоји изграђен коловоз и да је ширина заштитног појаса најмање 10 m. 

 
Члан 4. 

 
На основу критеријума из члана 2. ове Одлуке утврђују се општински путеви првог и другог 

реда. 
Општински путеви првог (I) реда су:  

 
Ознака 

пута 
ТРАСА ПУТА  

  дужина 
L1  Житиште ( кружни ток) – Р. Тополовац ( игралиште)   3.000m 
L2  Банатски Двор ( центар) – Торда ( центар)   9.500m 
L3  Рајић – Хетин ( центар) 10.500m 
L4  Веза L6- пут ( Крајишник- Сутјеска) кроз Бан Вишњићево   3.000m 
L5  С.Итебеј ( од државног пута  бр.109- основна школа) - Рајић   9.076m 
L6  Торак ( центар) – Крајишник ( граница општине Сечањ)   8.984m 
L7  Партизански пут (од државног пута бр. 109 до државног пута бр. 108).   9.014m 
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Општински путеви другог (II) реда су:  
 

Ознака пута ТРАСА ПУТА дужина 
L8 Б. Двор – Ј. Мост (граница општине Зрењанин) 1.450m 
L9 Нафташки пут ( од државног пута бр. 108 до L2)    950m 

 L10 Обилазница око Житишта ( од L1 до државног пута бр. 109) 1.015m 
 L11 Пут за циглану у Житишту ( од државног пута бр. 108 до ул. 

Железничке) 
  950m 

 
 

Члан 5. 
 

Јавни пут у насељу одређује се Просторним и Урбанистичким планом. 
 

Члан 6. 
 

Правац општинских путева I реда у насељу је: 
 

Ознака пута       НАСЕЉЕ УЛИЦА 
L1     Р.Тополовац      Василија Острошког 

 
 

L2 

    Бан. Двор 
 
     Торда 
 

     део Иве Лоле Рибара 
     део Маршала Тита 
     Маршала Тита 
      

L3     Хетин     Жарка Зрењанина 
    део Бориса Кидрича ( до центра) 

L4     Банатско Вишњићево      Бранка Глеђе 
     Жарка Зрењанина 

 
L5 

    Српски Итебеј 
 

     део Омладинске улице 
     Милош Црњански 

L6    Toрак      Братства и јединства 

L7     Банатско Карађорђево      Солунских Добровољаца 
 

 
II УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 
 

Члан 7.  
 
Управљање општинским путевима и  улицама ( у даљем тексту: локални путеви) јесте: 

- коришћење локалних путева; 
- заштита локалних путева; 
- вршење инвеститорских послова на изградњи и реконструкцији локалних путева, у име и за рачун 
Општине; 
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити  
локалних путева; 
- уступање радова на одржавању локалних путева; 
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом  
локалних путева; 



Број 12.   23.4.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  6 
 
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите  локалних путева; 
- означавање локалних путева; 
- вођење евиденције о локалним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те локалне путеве. 
 

Члан 8. 
 

Обављање послова управљања локалним путевима поверава се ЈП“ Развој“ Житиште, (у 
даљем тексту управљач). 

Члан 9. 
 

Управљачу пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање:  
1.услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на локални пут ; 
2.услова и сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, 

телекомуникационих, електро и других водова, инсталација, постројења и сл. на локалном путу 
или путном појасу; 

3.сагласност за измену саобраћајних површина пратећих садржаја локалног пута; 
4.сагласност за одржавање спортске или друге манифестације на локалном путу; 
5.посебне дозволе за обављање ванредног превоза на локалном путу; 
6.сагласност за постављање рекламних табли, паноа, уређаја за сликовно или звучно 

обавештавање на локалном путу; 
Акти из става 1 овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове. 
Управљач локалног пута дужан је да по захтеву за издавање услова и сагласности одлучи у       

року од 8 дана од дана подношења захтева. 
Против акта из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 8 дана 

од дана достављања тог акта. 
Управљач јавног пута дужан је да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења води 

евиденцију. 
Члан 10. 

 
На предлог управљача , Скупштина општине доноси годишњи програм одржавања, заштите и 

развоја путева, који садржи планирану врсту и обим радова, као и план прихода и расхода у складу 
са Законом о јавним путевима.. 

Члан 11. 
 

Управљач локалног пута дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и 
заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему. 

Управљач   одговара за штету која настане, корисницима локалног пута због пропуштања 
благовременог обављања појединих  планираних радова на редовном одржавању локалног пута, 
прописаних овом одлуком, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким 
условима и начину њиховог извођења. 
 
III ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 
 

Члан 12. 
 
У циљу остваривања заштите локалних путева управљач издаје следеће сагласности: 
1. сагласност за извођење радова на локалном путу ( грађење,односно постављање водовода, 

канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, 
инсталација, постројења и сл.) у циљу спречавања угрожавања стабилности локалног пута и 
несметаног и безбедног одвијања саобраћаја; 

2. сагласност за изградњу, односно постављање водовода, канализације, топловода и других 
сличних објеката, као и телекомуникационих и електроводова, инсталација, постројења и сл. у 
заштитном појасу локалног пута ван насеља; 
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3. сагласност за отклањање оштећења,односно квара објеката, постројења, уређаја, 
инсталација или водова уграђених у локални пут; 

4. сагласност за изградњу прикључка прилазног пута на локални пут; 
5. сагласност за измену саобраћајних површина пратећих садржаја локалног пута; 
 

Члан 13.      
У заштитном појасу поред локалног пута ван насеља забрањена је изградња грађевинских и 

других објеката, као и депоновање отпада и смећа.  
 

Члан 14.      
 

Ограде, дрвеће и засади поред локалних путева подижу се тако да не ометају прегледност 
локалног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 
 

 Члан 15.      
 

Забрањено је остављање грађевинског  и другог материјала поред локалног пута, ако се тиме 
умањује прегледност локалног пута.  

Члан 16. 
 

На раскрсници  локалног пута са другим путем у зонама потребне прегледности забрањено је 
подизати засаде, ограде и дрвеће и чинити друге радње које ометају прегледност пута. 
 

Члан 17. 
 

Заштитни појас са сваке стране локалног пута износи 5 метара од ивице коловоза,  примењује 
се и у насељима, осим ако је то другачије одређено Просторним, односно Урбанистичким планом. 
 

Члан 18. 
 

Лице које управља објектима и инсталацијама у саставу пута или путном појасу дужно је да 
одржавање истих врши на начин којим се не оштећује локални пут, не угрожава безбедност 
саобраћаја или омета одржавање пута.  

У случају оштећења , односно квара лице које управља тим објектима дужно је да без 
одлагања приступи отклањању оштећења, односно квара и о предузетим радовима обавести 
управљача  локалног пута. 

Трошкове извођења радова на отклањању недостатака, као и враћања локалног пута у 
првобитно стање сноси лице из става 1 овог члана. 

 
Члан 19. 

 
На локалном путу забрањено је нарочито: 

1. привремено или трајно заузимање пута; 

2. извођење радова којима се оштећује локални пут или угрожава несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја; 

3. испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут; 

4. спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута; 

5. просипање, остављање и бацање материјала, предмета и смећа на пут; 

6. замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама; 
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7. постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута којима 
се омета одвијање саобраћаја; 

8. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном 
појасу; 

9. паљење траве и другог растиња; 

10. наношење блата са прилазног пута на локални пут; 

11. окретање трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на путу; 

12. пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу; 

13. укључивање возила на пути и искључивање са пута ван прикључка или укрштања и наношење 
блата на пут;  

14. свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати обављање 
саобраћаја. 

 
Члан 20. 

 
Управљач локалног пута покреће поступак код органа надлежног за послове саобраћаја за 

ограничавање коришћења локалног пута ако је пут у таквом стању да: 
1. саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила; 

2. саобраћај појединих врста возила може бити штетан за локалне путеве;. 

3. то захтевају основани разлози који се односе на заштиту локалних путева и безбедности 
саобраћаја. 

Истовремено са покретањем поступка из става 1 овог члана управљач  локалног пута 
предузима мере обезбеђења локалног пута постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о 
предузетим мерама обавештава надлежни орган МУП и јавност путем средстава јавног 
информисања. 

Члан 21. 
 

Превоз возилом које само или са теретом премашује дозвољено осовинско оптерећење, 
укупну масу, ширину, дужину или висину сматра се ванредним превозом. 

Ванредни превоз може се обављати на основу посебне дозволе коју издаје управљач локалног 
пута за сваки појединачни превоз, којом се одређују начини и услови превоза, као и износ накнаде за 
ванредни превоз. 

Контролу ванредних превоза врши одређено лице министарства за унутрашње послове и 
општинског органа надлежног за послове саобраћаја. 
 
IV ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА 

Члан 22. 
 

           Одржавање локалног пута у смислу ове одлуке сматрају се радови којима се обезбеђује 
несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута. 

 
Члан 23. 

 
           Одржавање  локалног пута обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање. 
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Члан 24. 
 

Одржавање, изградња и реконструкција локалног пута врши се у складу са одредбама Закона 
о јавним путевима. 

Члан 25. 
 

Врста и обим радова, као и висина неопходних средстава утвруђује се годишњим програмом 
који на предлог управљача усваја Скупштина општине. 
 
V НАДЗОР 

Члан 26. 
 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција у оквиру својих 
надлежности, преко комуналног инспектора. 

Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора има права и дужности и овлашћења 
утврђена за републичког инспектора за државне путеве утврђене Законом о јавним путевима и 
Законом о комуналним делатностима. 

 
VI  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 
 

 Новчаном казном казниће се за прекршај у интервалу: 
    1.од 2.500,00 до 25.000,00 динара физичко или одговорно лице; 
    2.од 5.000,00 до 500.000,00 динара правно лице; 
    3.од 5.000,00 до 250.000,00 динара предузетник, 

ако: 
1.приступи извођењу радова на путу или у путном појасу, без прибављене сагласности 

управљача локалног пута (члан 11.); 
2.у заштитном појасу поред локалног пута гради грађевинске и друге објекте или депонује 

отпад и смеће (члан 12.); 
  3.уколико не поступи у складу са чланом 17. став 1. и 2. ове Одлуке; 

4.оставља гађевински и други материјал на и поред локалног пута тако да умањује 
прегледност локалног пута (члан 14.); 

5.поступа супротно забранама из члана 18. ове одлуке; 
      6.обавља ванредан превоз без дозволе управљача локалног пута (члан 20. став 2); 

 
VII  ПРЕЛАЗНЕ ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  листу  Општине 
Житиште“ 
 
 

Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина општине Житиште                                 Председник Скупштине Oпштине Житиште 
Број:I-020-15/2013                                                                         Драган Миленковић с.р. 
Дана: 23. 4.  2013 године. 
Житиште 
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На основу члана 79. и члана 92.Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике 
Србије“ бр., 54/2009 и 73/2010, 101/2010,101/2011 и 93/2012) ,члана 23. и члана 42. тачка 2. Статута 
општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008 од 07.10.2008. године), 
Скупштина општине Житиште на 7. седници одржаној дана 23.4.2013. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
            Општина Житиште ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
општине Житиште за 2012.годину.  
 

Члан 2. 
 

          Завршни рачун буџета Општине Житиште за 2012.годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба да 
садржи извештај екстерне ревизије о финансијским звештајима из тачке 1. до 9.  члана 4. Правилника 
о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава 
и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања(„Службени гласник РС“, 
бр.51/07 и 14/08-испр.).  

Члан 3. 
            Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета за 2012. 
годину доставити Државној ревизорској институцији на сагласност. 

 
Члан 4. 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Житиште“. 
 
  
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
СУПШТИНА  ОПШТИНЕ 
Број:I-401-84/2013 
Дана: 23. 4. 2013. године 
     Ж И Т И Ш Т Е 
 
 
 
                                                                     Председник Скупштине  Општине Житиште 
 
                                                                                        Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. 
и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), , као и члана 42. 
Статута општине Житиште (Службени лист општине Житиште број 16/2008), на седници Скупштине 
општине Житиште  дана  23. 4.  2013. у циљу усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним 
предузећима,  године донета је следећа  
 

 О  Д  Л  У  К  А 
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ЕКОС“ ЖИТИШТЕ 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање оснивачког акта 
 

Члан 1. 
  У циљу усклађивања оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за управљање 
отпадом, одржавање чистоће, зелених површина, топлотном енергијом, управљање пијацама, 
гробљима, јавним осветљењем, димничарским и другим услугама „ ЈКСП ЕКОС ЖИТИШТЕ '',  
ставља се ван снаге  Одлука о организовању Јавног комуналног стамбеног предузећа „ЕКОС 
ЖИТИШТЕ '' број  06-19/90-01 од 30. 3. 1990 и измене и допуне број 06-17/2001-1 од 9. 7. 2002 .    
којим је организовано као Јавно комунално стамбено предузеће  „ЕКОС ЖИТИШТЕ“ , уписано у 
регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 31203/2005 од 04.07.2005. године,  , и 
доноси се нови оснивачки акт 

Циљеви оснивања Јавног Предузећа 
Члан 2. 

 Јавно предузеће је основано ради обезбеђивања услова за трајно обављања делатности од 
општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно : 
 -   управљање комуналним отпадом, прикупљање и одвожење комуналног отпада, кабастог 
отпада и других врста отпада , уређење депонија, текуће и инвестиционо одржавање депонија, 
инвестиционо улагање у постројења за прераду и раздвајање отпада. 
 -  одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, 
поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих 
површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене. 
 - одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених 
рекреативних површина и приобаља; 
 -   производња и дистрибуција топлотне енергије; 
 - управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на 
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-
прехрамбених и других производа; 
 - управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, 
капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен 
обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до 
крематоријума; 
 - димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и 
вентилационих канала и уређаја; 
 -  обезбеђивање и одржавање јавног осветљења 
 -  чишћење снега са путева, тротоара и површина за јавне намене. 
 - развијање предузетништва, консултантске активности у вези са пословањем и осталим 
управљањем, организовање и управљање пословним инкубатором. 
-   пројектовање и изградња радних зона 
 -   све врсте пројектовања  
 -  грађевински послови, изградња, завршни радови и одржавање стамбених објеката. 
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-  управљање некретнинама уз накнаду.  
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и 
мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене 
напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, 
нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, 
прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења 
популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације на површинама јавне намене. 
 -   подизање и одржавање расадника, подизање и одржавање воћњака и повртњака, 
инвестирање у инфраструктуру за складиштење и дистрибуцију воћа и поврћа и управљање истом, 
садња дрвореда, пољозаштитних појасева и пошумљавање.  
 -   пружање угоститељских услуга, улагање у инфраструкуру и управљање угоститељским 
објектима. 
оснива се Јавно Комунално Стамбено Предузеће „ЕКОС“ ЖИТИШТЕ, у даљем тексту ЈСКП „ЕКОС“ 
 

Предмет одлуке 
Члан 3. 

 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 
оснивача и ЈКСП ''EKOС'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 
 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште ЈКСП '' EKOС; 
 -  претежна делатност ЈКСП '' EKOС ''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКСП '' EKOС ''  и ЈКСП '' EKOС '' према 
оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и 
сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања ЈКСП  '' EKOС '' 
 -  заступање ЈКСП '' EKOС ''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи ЈКСП '' EKOС ''; 
 -  имовина која се не може отуђити;  
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину 
ЈКСП '' EKOС '' у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКСП '' EKOС''.  
 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 4. 

 Оснивач ЈКСП '' EKOС “ је: 
 Општина Житиште, улица Цара Душана број 15, матични број 08030723. 
 Права оснивача остварује Скупштина општине. 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 5. 
 ЈКСП '' EKOС '' има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима 
утврђеним законом. 
 ЈКСП '' EKOС '' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име 
и за свој рачун. 

 
Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 6. 



Број 12.   23.4.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  13 
 
 ЈКСП '' EKOС '' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе ЈКСП '' EKOС '', осим у случајевима прописаним законом. 
 

Заступање и представљање јавног предузећа 
Члан 7. 

 ЈКСП '' EKOС '' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 8. 
 ЈКСП '' EKOС '' послује под следећим пословним именом : Јавно комунално стамбено 
предузеће „EKOС“ Житиште. 
 Скраћено пословно име је ЈКСП „ЕКОС“ ЖИТИШТЕ.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор ЈКСП '' EKOС '', уз сагласност 
оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 9. 

 Седиште ЈКСП  '' EKOС '' је у Житишту, улица Ђуре Јакшића број 2. 
 О промени седишта ЈКСП '' EKOС '' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача. 
 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 10. 

 ЈКСП '' EKOС '' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и 
ћириличним писмом, и мађарском језику и латиничним писмом, румунском језику и латиничним 
писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште ЈКСП '' EKOС ''.  
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште ЈКСП           '' EKOС '' 
и место за датум и број. 
 ЈКСП '' EKOС '' има свој знак који садржи назив и седиште ЈКСП '' EKOС '', а који ће бити 
дефинисан Статутом ЈКСП '' EKOС ''.  
  

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 11. 

 ЈКСП '' EKOС '' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, 
уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 12. 

 ЈКСП '' EKOС“ послује као јединствена радна целина, са могућношћу оснивања издвојених 
радних јединица. 
 Актом директора ЈКСП '' EKOС“, уређује се унутрашња организација и систематизација 
послова. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 13. 
 Претежна делатност ЈКСП '' EKOС '' је: 
-    81.30   Услуге уређења и одржавања околине 
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 Осим наведене претежне делатности, ЈКП '' EKOС“  ће се бавити и другим делатностима, као 
што су: 
 -     38.1     Скупљање отпада 

- 38.11   Скупљање отпада који није опасан 

- 38.21   Третман и одлагање отпада који није опасан 

- 39.00   Санација, рекултивација и друге услуге из области управљања отпадом 

- 96.03   Погребне и друге делатности 

- 68.32   Управљање некретнинама уз накнаду 

- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

- 81.29  Услуге осталог чишћења 

- 35.30  Снабдевање паром и климатизација 

- 01.30  Гајење садног материјала 

- 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности 

- 01.1   Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака 

- 01.2   Гајење вишегодишњих биљака 

- 10.3  Прерада и конзервирање воћа и поврћа 

- 55.10 Хотели и остали смештај 

- 41.20  Изградња стамбених и нестамбених зграда 

- 42.2   Изградња цевовода, електричних и комуникационих водова 

- 43.12  Припремна градилишта 

- 43.3  Завршни грађевинско-занатски радови 

- 43.2  Инсталатерски радови у грађевинарству 

- 81.1  Одржавање објеката 

- 33.14  Поправка електричне опреме 

- 71  Архитектонске и инжењерске делатности, инжињерско испитивање и анализе 

- 71.1  Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање 

- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем 

- 46.22  Трговина на велико цвећем и садницама 

- 47.76  Трговина на мало цвећем и садницама 

- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама. 
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   ЈКСП '' EKOС '' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању 
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности ЈКСП '' EKOС '', као и о обављању других делатности које служе 
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 
законом. 

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 
Члан 14. 

 ЈКСП '' EKOС '' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди 
да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивање зависних друштава 

Члан 15. 
 ЈКСП '' EKOС '' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 
14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 ЈКСП '' EKOС '' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и 
одговорности које има општина Житиште, као оснивач према ЈКСП '' EKOС ''   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 
 
 V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Основни капитал 

 
Члан 16. 

 Основни капитал ЈКСП '' EKOС '' износи 333.000,00 динара. 
 

Имовина јавног предузећа 
Члан 17. 

 Имовину ЈКСП '' EKOС '' чине право својине на покретним и непокретним стварима, 
новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину 
ЈКСП '' EKOС '', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Житиште 
 ЈКСП '' EKOС '' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са 
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и 
обавезе ЈКСП '' EKOС '' са једне и Општине Житиште, као оснивача, са друге стране.  
 

Члан 18. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал ЈКСП '' EKOС '' , у складу са законом и 
актима Скупштине општине. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у ЈКСП     '' EKOС '', 
као и права по основу тих удела. 
 Капитал у ЈКСП '' EKOС '' подељен на уделе уписује се у регистар. 
             
  
 

Повећање и смањење оснивачког капитала 
Члан 19. 

 О повећању или смањењу основног капитала ЈКСП '' EKOС“ одлучује општина Житиште, као 
оснивач у складу са законом. 

 
Средства јавног предузећа 
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Члан 20. 
 ЈКСП '' EKOС '', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 
извора: 

– продајом производа и услуга, 

– из кредита, 

– из донација и поклона, 

– из буџета оснивача и буџета Републике Србије аутономне покрајине и 

– из осталих извора, у складу са законом. 

 
Расподела добити 

Члан 21. 
 Добит ЈКСП '' EKOС '', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање 
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом 
одлуком. 
 

Начела за одређивање цене услуга 
Члан 22. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКСП '' EKOС '' уређују се посебном 
одлуком, коју доноси Надзорни одбор,  уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
 Приликом одређивања цена ЈКСП „ЕКОС“ руководи се следећим начелима: 

1. Начело „корисник услуга плаћа“ 

2. Начело „приступачности услуга“ 

3. Начело „економичности и транспарентности“ 

4. Начело „друштвене одговорности“ 

5. Начело „заштите животне средине“ 

 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 23. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 
опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је 
јединица локалне самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 

Усвајање захтева за измену цена 
Члан 24. 

 ЈКСП '' EKOС '' је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 
 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, ЈКСП '' EKOС '' може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно 
образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.    
 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се 
Скупштини општине.  
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Унапређење рада и развоја предузећа 
Члан 25. 

 Унапређење рада и развоја ЈКСП '' EKOС '' заснива се на дугорочном и средњорочном плану 
рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
ЈКСП '' EKOС '', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање. 
 Планови и програми рада ЈКСП '' EKOС '' морају се заснивати на законима којима се уређују 
одређени односи у делатностима којима се бави ЈКСП '' EKOС ''.  

 
Планови и програми 

Члан 26. 
 Планови и програми ЈКСП '' EKOС '' су: 
 – план и програм развоја Јавног предузећа, 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми ЈКСП '' EKOС '' достављају се Скупштини општине најкасније до 1. 
децембра текуће године за наредну годину. 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 27. 

 По основу учешћа у основном капиталу ЈКСП '' EKOС '', општина Житиште, као оснивач има 
следећа права: 
 - право управљања ЈКСП '' EKOС '' на начин утврђен Статутом ЈКСП „ЕКОС“; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;  
 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 

Обавезе оснивача 
Члан 28. 

 Да Одлуком додели право обављања делатности од општег интереса ЈКСП „ЕКОС“ и да за ту 
делатност обезбеди потребна средства и друге услове да би ЈКСП „ЕКОС“ квалитетно и 
континуирано обављао делатност у интересу грађана. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 29. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈКСП '' EKOС '' основано, 
Скупштина општине даје сагласност на: 
 -   Статут ЈКСП '' EKOС '';  
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису 
из оквира делатности од општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину 
ЈКСП '' EKOС '', веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег 
интереса  
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм 
и одлуку о својинској трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 
законом и овим уговором. 
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Члан 30. 
 Општинско веће даје сагласност на: 
 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
Члан 31. 

 ЈКСП '' EKOС '' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин 
којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.  
 ЈКСП „ЕКОС“ право на обављање делатности од општег интереса добија општинском 
одлуком о поверавању делатности, приликом доделе делатности Општина је дужна да обезбеди 
средства и друге услове за обављање исте како би се континуирано и квалитетно пружале услуге 
грађанима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
Члан 32. 

 ЈКСП '' EKOС '' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано 
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са 
законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса 
због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
Члан 33. 

 У случају поремећаја у пословању ЈКСП „EKOС '', Скупштина општине предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 
општег интереса и овом Одлуком. 
 

Члан 34. 
 У случају поремећаја у пословању ЈКСП „ EKOС '', Општинско веће предузеће мере којима ће 
обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег 
интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 ЈКСП '' EKOС '' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
Члан 36. 

 У обављању своје претежне делатности, ЈКСП '' EKOС ''  своје производе и услуге може 
испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије општине Житиште. 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана ЈКСП    ''EKOС '' обавља у 
складу са посебно закљученим уговорима. 
 

Расподела добити 
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Члан 37. 
 Добит ЈКСП '' EKOС '', утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање 
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком 
Скупштине општине. 
 Пословни резултат ЈКСП '' EKOС '' утврђује се у временским периодима, на начин и по 
поступку утврђеним законом.  
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 38. 

 Управљање у ЈКСП '' EKOС '' је организовано као једнодомно. 
 Органи предузећа су: 
 1) Надзорни одбор 
 2) директор 
 
1) Надзорни одбор 

Састав Надзорног одбора 
Члан 39. 

 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од 
четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по постпку који је 
утврђен Статутом ЈКСП '' EKOС ''.  
 Надзорни одбор има 3 члана, од којих Оснивач именује једног за председника. 
 

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 40. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
 -  да је пунолетно и пословно способно; 
 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године; 
 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије 
обављање је оснивано јавно предузеће; 
 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 
 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; 
 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 41. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње 
да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка. 
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 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана 
Надзорног одбора. 
 

Надлежност Надзорног одбора 
Члан 42. 

 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој 
реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад дирекитора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје 
и политику управљања ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања 
сагласности; 
 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност 
оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност 
оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, 
статутом и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 
 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује 
правни положај привредних друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у  предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 43. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања ЈКСП '' EKOС ''. 
 
2) Директор  

 
Члан 44. 

 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду 
(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 
 Директор ЈКСП '' EKOС ''  заснива радни однос на одређено време.  
 

Надлежности директора 
Члан 45. 

 Директор ЈКСП '' EKOС '' :  
 1) представља и заступа предузећа; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање предузећа; 
 4) одговара за законитост рада предузећа; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
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 6) предлаже финансијске извештаје; 
            7) доноси акт о  унутрашњој организација и систематизацији послова.и друге акте на основу 
Закона о Јавним предузећима и Статута ЈКСП "ЕКОС" 
 8) извршава одлуке надзорног одбора; 
 9) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 
 

Зарада директора 
Члан 46. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 
 

Мандат директора 
Члан 47. 

 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 48. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 
 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 
 

Члан 49. 
 Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

Суспензија директора 
Члан 50. 

 
 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 
 

Вршилац дужности директора 
Члан 51. 

 Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због 
подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 
Поремећаји у пословању 

Члан 52. 
 У случају поремећаја у пословању ЈКСП '' EKOС '', Скупштина општине, може предузети мере 
прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање ЈКСП „EKOС '' и 
обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног 
предузећа; 
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– ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са 
трећим лицима; 

– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

 
Остваривање права на штрајк 

Члан 53. 
 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и 
екомских интереса по основу рада. 
 У ЈКСП '' EKOС '' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним 
уговором и посебним актом оснивача.  
 У случају штрајка радника  ЈКСП „EKOС '', мора се обезбедити минимум процеса рада у 
обављању делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са законом. 

Унутрашња организација 
Члан 54. 

 Статутом, општим актима и другим актима ЈКСП '' EKOС '' ближе се уређују унутрашња 
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног 
предузећа, у складу са законом и овим уговором.  
 

Радни односи 
Члан 55. 

 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором 
ЈКСП '' EKOС '' у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор ЈКСП '' EKOС '' мора бити сагласан са законом, општим и посебним 
колективним уговором.  
 

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 56. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима ЈКСП '' EKOС '' или уговором о раду.  

 
Заштита животне средине 

Члан 57. 
 ЈКСП '' EKOС '' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом ЈКСП '' EKOС '' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне 
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.  

Јавност рада предузећа 
Члан 58. 

 Рад ЈКСП '' EKOС '' је јаван.  
 За јавност рада ЈКСП '' EKOС '' одговоран је директор.  

 
Доступност информација 

Члан 59. 
 Доступност информација од јавног значаја ЈКСП '' EKOС '' врши у складу са одредбама закона 
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.  

Пословна тајна 
Члан 60. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора ЈКСП '' EKOС '' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног 
предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.  



Број 12.   23.4.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  23 
 
 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

Општи акти 
Члан 61. 

 
 Општи акти ЈКСП '' EKOС '' су Статут и други општи акти утврђени законом.  
 Статут је основни општи акт ЈКСП '' EKOС ''. На Статут предузећа ,као и измене и допуне 
статута  сагласност даје скупштина Општине Житиште   
       Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом ЈКСП  '' EKOС ''.  
 Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају 
бити у складу са општим актима ЈКСП '' EKOС''.  
 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 62. 
 ЈКСП '' EKOС '' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.  
 Остали општи акти надлежни органи ЈКСП '' EKOС '' су дужни да ускладе у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу Статута ЈКСП '' EKOС ''.  

 
Члан 63. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању (оснивању) ЈКСП '' 
EKOС ''  број  06-19/90-01 од 30. 3. 1990 и измене и допуне број 06-17/2001-1 од 9. 7. 2002 .     
 

Члан 64. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Житиште''. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  Житиште  
Број :I-020-12/2013 
Датум : 23. 4. 2013.  
Житиште  

 
  Председник Скупштине Општине Житиште 

                                                                                                       Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), 
члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 2. 
и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), , као и члана 42. 
Статута општине Житиште  (Службени лист града општине Житиште број 16/2008, на 7.  седници   
Скупштине општине Житиште одржаној  дана 23. 4. 2013.  
 

 О  Д  Л  У  К  А 
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ РАЗВОЈ “  
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Усклађивање оснивачког акта 

Члан 1. 
 Овом Одлуком врши се промена  оснивачког акта – Одлуке о организовању Јавног предузећа 
за грађевинско земљиште и путеве ''Развој'' (''Службени лист општине Житиште', број 2/2003) којим 
је организовано као Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве ''Развој “, уписано у регистар 
у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. 21808 од 17.06.2005. године, ради 
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима. 

Оснивање јавног предузећа 
Члан 2. 

Ради обезбеђивања услова за изградњу и одржавање локалних путева као и снабдевање водом 
за пиће крајњих корисника, оснива се Јавно предузеће „Развој“ (у даљем тексту: Јавно предузеће 
''Развој''). 

Циљеви оснивања 
Члан 3. 

 Јавно предузеће ''Развој'' оснива се и послује ради обезбеђивања изградње и одржавања 
локалних  и некатегорисаних путева , улица путних појасева и јавних површина,  и снабдевања 
водом за пиће крајњих корисника, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања 
потреба крајњих корисника услуга,пројектовања , изградње и опремања радних и индустријских 
зона, пројектног планирања , пројектовања одржавања и уређења каналске мреже, вршења стручног 
надзора , издавања у закуп грађевинског земљишта, као и уклањања снега са локалних путева, улица 
и јавних површина.   

 
Предмет одлуке 

Члан 4. 
 Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе 
оснивача и Јавног предузећа ''Развој'' у обављању делатности од општег интереса, а нарочито: 

 -  назив и седиште оснивача; 
 -  пословно име и седиште Јавног предузећа ''Развој''; 
 -  претежна делатност Јавног предузећа ''Развој''; 
 - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу ''Развој''  и Јавног предузећа 
''Развој'' према оснивачу; 
 - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и 
сношењу ризика; 
 -  условима и начину задуживања Јавног предузећа ''Развој'' 
 -  заступање Јавног предузећа ''Развој''; 
 -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога; 
 -  органи Јавног предузећа ''Развој''. 
 -  имовина која се не може отуђити; 
 -  располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину 
Јавног предузећа ''Развој'' у складу са законом; 
 -  заштита животне средине; 
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 - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно 
предузеће ''Развој''. 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Оснивач јавног предузећа 
Члан 5. 

 Оснивач Јавног предузећа ''Развој'' је: 
 Општина Житиште, улица Цара Душана број 15, матични број 08030723. 
 Права оснивача остварује Скупштина општине. 

 
Правни статус јавног предузећа 

Члан 6. 
 Јавно предузеће ''Развој'' има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом. 
 Јавно предузеће ''Развој'' у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у 
своје име и за свој рачун. 

 
Одговорност за обавезе јавног предузећа 

Члан 7. 
 Јавно предузеће ''Развој'' за своје обавезе одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа ''Развој'', осим у случајевима прописаним 
законом. 

Заступање и представљање јавног предузећа 
 

Члан 8. 
 Јавно предузеће ''Развој'' заступа и представља директор. 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име јавног предузећа 

Члан 9. 
 Јавно предузеће ''Развој'' послује под следећим пословним именом : Јавно предузеће за 
грађевинско земљиште и путеве  „ Развој“. 
 Скраћено пословно име је ЈП „Развој“.  
 О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа ''Развој'', уз 
сагласност оснивача. 
 

Седиште јавног предузећа 
Члан 10. 

 Седиште Јавног предузећа ''Разввој'' је у Житишту, улица Цара Душана број 7. 
 О промени седишта Јавног предузећа ''Развој'' одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
оснивача. 

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа 
Члан 11. 

 Јавно предузеће ''Развој'' поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском 
језику и ћириличним писмом, мађарском језику и латиничним писмом и румунском језику и 
латиничним писмом. 
 Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа ''Развој''. 
 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа 
''Развој'' и место за датум и број. 
 Јавно предузеће ''Развој'' има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа ''Развој'', 
а који ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа ''Развој''. 
 

Упис јавног предузећа у регистар 
Члан 12. 
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 Јавно предузеће ''Развој'' се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом 
одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава и поступак регистрације, у складу са законом. 
 

Унутрашња организација јавног предузећа 
Члан 13. 

 Јавно предузеће ''Развој'' послује као јединствена радна целина. 
 Актом директора Јавног предузећа ''Развој'', уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова. 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

Члан 14. 
 Претежна делатност Јавног предузећа ''Развој'' је: 

-        42.11  Изградња путева и аутопутева 
Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће ''Развој'' ће се бавити и другим 
делатностима, као што су: 
-        71. 11 архитектонска делатност  
-        42. 21 изградња цевовода  
-        43. 11 рушење објеката 
-        43. 12 припрема градилишта 
-    43. 22 постављање водоводних , канализационих грејних и климатизованих система  
-        36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде 
-        37.00  Уклањање отпадних вода 
-        49.39  Остали превоз путника у копненом саобраћају 
-        52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају 
-        68.20  Изнајмљивање некретнина и управљање њима 
-        81.30  Услуге уређења и одржавања околине 

   Јавно предузеће ''Развој'' може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 
обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног предузећа ''Развој'', као и о обављању других делатности које 
служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са 
законом. 

 
Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса 

Члан 15. 
 Јавно предузеће ''Развој'' може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган 
утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу: 
 1) техничке опремљености; 
 2) кадровске оспособљености; 
 3) безбедности и здравља на раду; 
 4) заштите и унапређења животне средине и 
 5) других услова прописаних законом. 

 
Оснивање зависних друштава 

Члан 16. 
 Јавно предузеће ''Развој'' може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из 
члана 14. ове Одлуке, у складу са Законом о привредним друштвима. 
 Јавно предузеће ''Развој'' према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, 
обавезе и одговорности које има општина Житиште, као оснивач према Јавном предузећу ''Развој''   
 На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина општине. 
  
V ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
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Основни капитал 

Члан 17. 
 Основни капитал Јавног предузећа ''Развој'' износи 2.000,00 динара. 

 
Имовина јавног предузећа 

Члан 18. 
 Имовину Јавног предузећа '' РАЗВОЈ'' чине право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 
својину Јавног предузећа ''Развој'', укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини  
општине Житиште. 
 Јавно предузеће ''Развој'' може користити средства у јавној и другим облицима својине, у 
складу са законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, 
права и обавезе Јавног предузећа ''Развој'' са једне и општине, као оснивача, са друге стране.  
 

Члан 19. 
 Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа ''Развој'' , у складу са 
законом и актима Скупштине општине/града. 
 По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном предузећу 
''Развој'', као и права по основу тих удела. 
 Капитал у Јавном предузећу ''Развој'' подељен на уделе уписује се у регистар. 
  

Повећање и смањење оснивачког капитала 
 

Члан 20. 
 О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа ''Развој'' одлучује Скупштина 
општине, као оснивач у складу са законом. 
  

Средства јавног предузећа 
 

Члан 21. 
 Јавно предузеће ''Развој'', у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из 
следећих извора: 

 продајом производа и услуга, 

 из кредита, 

 из донација и поклона, 

 из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и 

 из осталих извора, у складу са законом. 

 
Расподела добити 

Члан 22. 
 Добит Јавног предузећа ''Развој'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и 
овом одлуком. 
 

Начела за одређивање цене услуга 
Члан 23. 

 Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа ''Развој'' уређују се 
посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор,  уз сагласност оснивача, у складу са законом. 
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 Висина накнаде за испоруку воде формира се у складу са начелима прописаним законом 
којим је уређена комунална делатност, и то:  

a) начелом „потрошач плаћа“; 

b) начелом „загађивач плаћа“; 

c) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 

d) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 

e) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако 
се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге. 

 
Цене производа и услуга предузећа 

Члан 24. 
 Елементи за одређивање цена комуналних услуга су : 
 1) пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима; 
 2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку 
опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је 
јединица локалне самоуправе дала сагласност; 
 3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката комуналне 
инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за те намене. 
  

Усвајање захтева за измену цена  
Члан 25. 

 Јавно предузеће ''Развој'' је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у 
свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке. 
 Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за 
обрачунавање цена, Јавно предузеће ''Развој'' може да током пословне године да поднесе оснивачу 
детаљно образложен захтев за одобрење измене цена комуналних услуга, заједно са изменама 
годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се 
Скупштини општине. 

 
Унапређење рада и развоја предузећа 

Члан 26. 
 Унапређење рада и развоја Јавног предузећа ''Развој'' заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој 
Јавног предузећа ''Развој'', одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово 
извршавање. 
 Планови и програми рада Јавног предузећа ''Развој'' морају се заснивати на законима којима се 
уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће ''Развој'', Стратегији 
управљања водом и Водопривредном основом Републике Србије. 
 

Планови и програми 
Члан 27. 

 Планови и програми Јавног предузећа ''Развој'' су: 
 – план и програм развоја Јавног предузећа, 
 – финансијски планови и 
 – други планови и програми, 
 Планови и програми Јавног предузећа ''Развој'' достављају се Скупштини општине најкасније 
до 1. децембра текуће године за наредну годину. 



Број 12.   23.4.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  29 
 
 Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине. 
 
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

Права оснивача 
Члан 28. 

 По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа ''Развој'', општина, као оснивач има 
следећа права: 
 - право управљања Јавним предузећем ''Развој'' на начин утврђен Статутом Јавног предузећа; 
 -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа; 
 -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа; 
 -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка 
Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и  
 -  друга права у складу са законом. 
 

Обезбеђење општег интереса 
Члан 29. 

 Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће ''Развој'' основано, 
Скупштина општине  даје сагласност на: 
 -   Статут Јавног предузећа ''Развој''; 
 -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису 
из оквира делатности од општег интереса; 
 -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину 
Јавног предузећа ''Развој'', веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса 
 -   улагања капитала; 
 -   статусне промене; 
 -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм 
и одлуку о својинској трансформацији и 
 -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са 
законом и овим уговором. 
 

Члан 30. 
 Општинско веће даје сагласност на: 
 1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
 2. Претходну сагласност на повећање броја запослених. 
  

Континуирано и квалитетно пружање услуга 
 

Члан 31. 
 Јавно предузеће ''Развој'' је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља 
на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим 
корисницима. 
 

Несметано функционисање постројења и опреме 
 

Члан 32. 
 Јавно предузеће ''Развој'' је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и 
несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, 
у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег 
интереса због које је основано. 
 

Поремећај у пословању 
Члан 33. 
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 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Развој'', Скупштина општине предузеће 
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 -  разрешење Надзорног одбора и директора, 
 - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима,   
 - ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини, 
 - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од 
општег интереса и овом Одлуком. 

 
Члан 34. 

 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Развој'', Општинско веће предузеће мере 
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а нарочито : 
 - промену унутрашње организације Јавног предузећа. 
 
VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 

Пословање под тржишним условима 
Члан 35. 

 Јавно предузеће ''Развој'' послује по тржишним условима, у складу са законом. 
 

Пружање услуга корисницима са територије других општина. 
 
 

Члан 36. 
 У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће ''Развој'' своје производе и услуге 
може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не угрожава стално, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих 
корисника са територије општине Житиште. 
 Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће ''Развој'' обавља 
у складу са посебно закљученим уговорима. 
 

Расподела добити 
Члан 37. 

 Добит Јавног предузећа ''Развој'', утврђена у складу са законом, може се расподелити за 
повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом и посебном одлуком 
Скупштине општине. 
 Пословни резултат Јавног предузећа ''Развој'' утврђује се у временским периодима, на начин и 
по поступку утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине општине. 
 
VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Органи јавног предузећа 
Члан 38. 

 Управљање у Јавном предузећу ''Развој'' је организовано као једнодомно. 
 Органи предузећа су: 

1) Надзорни одбор 

2) директор 

1) Надзорни одбор 
Састав Надзорног одбора 

Члан 39. 
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 Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од 
четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора именује се  из реда запослених, на начин и по поступку који је 
утврђен Статутом Јавног предузећа ''Развој''. 
  

Услови за чланове Надзорног одбора 
Члан 40. 

 За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове: 
 -  да је пунолетно и пословно способно; 
 - да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године; 
 -  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије 
обављање је оснивано јавно предузеће; 
 -  најмање три године искуства на руководећем положају; 
 - да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања; 
 -  да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране 
обављања претежне делатности јавног предузећа. 

 
Мандат чланова Надзорног одбора 

Члан 41. 
 Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 
именовани, оставком или разрешењем. 
 Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико: 
 - надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања, 
 - оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа, 
 - пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње 
да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећша кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем и на други начин. 
 Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су 
именовани, уколико предузеће не испуни годишњи програм пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка. 
 Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовање новог председника или члана 
Надзорног одбора. 

 
Надлежност Надзорног одбора 

Члан 42. 
 Надзорни одбор: 
 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве  предузећа и стара се о њиховој 
реализацији; 
 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања; 
 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача; 
 4) надзире рад дирекитора: 
 5) врши унутрашњи надзор над пословањем  предузећа; 
 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје 
и политику управљања ризицима; 
 7) утврђује финансијске извештаје  предузећа и доставља их оснивачу ради давања 
сагласности; 
 8) доноси статут уз сагласност оснивача, 
 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност 
оснивача; 
 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност 
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оснивача; 
 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са  законом, 
статутом и одлуком оснивача; 
 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа. 
 13) врши друге послове у складу са овим законом, статутом и прописима којима се утврђује 
правни положај привредних друштава. 
 Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 
директора или друго лице у  предузећу. 
 

Накнада за рад 
Члан 43. 

 Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања Јавног предузећа ''Развој'', а у складу са законом. 
 

3) Директор  
 
 

Члан 44. 
 Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу 
спроведеног јавног конкурса. 
 На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду 
(''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 64/09). 
 Директор Јавног предузећа ''Развој'' заснива радни однос на одређено време.  

 
Надлежности директора 

 
Члан 45. 

 Директор Јавног предузећа ''Развој'' : 
 1) представља и заступа предузећа; 
 2) организује и руководи процесом рада; 
 3) води пословање предузећа; 
 4) одговара за законитост рада предузећа; 
 5) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење; 
 6) предлаже финансијске извештаје; 
 7) извршава одлуке надзорног одбора; 
 8) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа. 
 

Зарада директора 
Члан 46. 

 Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће 
послује са позитивним пословним резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина општине. 
 

Мандат директора 
 

Члан 47. 
 Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 
 

Разрешење директора 
Члан 48. 

 Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор предузећа. 
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 Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се 
предлаже разрешење. 

Члан 49. 
 Скупштина општине  може разрешити директора под условима предвиђеним законом. 

 
Суспензија директора 

 
Члан 50. 

 Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде, 
правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина општине доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак правоснажно не оконча. 

 
Вршилац дужности директора 

 
Члан 51. 

 Скупштина општине именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима: 
 1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због 
подношења оставке  или у случају разрешења пре истека мандата; 
 2) уколико буде донето решење о суспензији директора; 
 3) у случају смрти или губитка пословне способности директора. 
 Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајевима Скупштина општине  може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један период од шест месеци. 
 
IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ  

 
Поремећаји у пословању 

Члан 52. 
 У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа ''Развој'', Скупштина општине, може 
предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање Јавног 
предузећа ''Развој'' и обављање делатности од општег интереса, а нарочито: 

– промену унутрашње организације Јавног предузећа; 

– разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног 
предузећа; 

– ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са 
трећим лицима; 

– ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини. 

Остваривање права на штрајк 
Члан 53. 

 Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и 
економских интереса по основу рада. 
 У Јавном предузећу ''Развој'' право на штрајк запослени остварују у складу са законом, 
колективним уговором и посебним актом оснивача. 
 У случају штрајка радника  Јавног предузећа ''Развој'', мора се обезбедити минимум процеса 
рада у обављању делатности од општег интереса. 
 Минимум процеса рада посебном одлуком утврђује Скупштина општине, у складу са законом. 

Унутрашња организација 
Члан 54. 

 Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ''Развој'' ближе се уређују 
унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и 
пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором. 



Број 12.   23.4.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  34 
 

 
Радни односи 

Члан 55. 
 Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором 
Јавног предузећа ''Развој'' у складу са законом и актима оснивача. 
 Колективни уговор Јавног предузећа ''Развој'' мора бити сагласан са законом, општим и 
посебним колективним уговором. 
 

Безбедност и здравље запослених на раду 
Члан 56. 

 Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у 
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима Јавног предузећа ''Развој'' или уговором о раду. 
  

Заштита животне средине 
Члан 57. 

 Јавно предузеће ''Развој'' је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове 
за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине. 
 Статутом Јавног предузећа ''Развој'' детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите 
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне 
средине. 

Јавност рада предузећа 
Члан 58. 

 Рад Јавног предузећа ''Развој'' је јаван. 
 За јавност рада Јавног предузећа ''Развој'' одговоран је директор. 

 
Доступност информација 

Члан 59. 
 Доступност информација од јавног значаја Јавно предузеће ''Развој'' врши у складу са 
одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 

Пословна тајна 
Члан 60. 

 Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног 
одбора Јавног предузећа ''Развој'' чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању 
Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 
 
X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Општи акти 
Члан 61. 

 Општи акти Јавног предузећа ''Развој'' су Статут и други општи акти утврђена законом. 
 Статут је основни општи акт Јавног предузећа ''Развој''. 
 Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа 
''Развој''. 
 Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити 
у складу са општим актима Јавног предузећа ''Развој''. 
 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 62. 
 Јавно предузеће ''Развој'' је дужно да Статут усагласи са овом Одлуком  у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
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 Остали општи акти надлежни органи Јавног предузећа ''Развој'' су дужни да ускладе у року од 
30 дана од дана ступања на снагу Статута Јавног предузећа ''Развој''. 

Члан 63. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа ''Развој'' 
(''Службени лист општине ''Житиште'' број 2/2003). 

Члан 64. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог да од дана објављивања у ''Службеном листу општине  
Житиште''. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупстина Општине Житиште                               Председник Скупштине Општине  Житиште 
Број :I-020-13/2013                                                                    Драган Миленковић с.р. 
Датум : 23. 4. 2013.  
Житиште  
 
 
 

На основу члана  97. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
72/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:129/07) и члана 15. Статута 
Општине Житиште („Сл. лист Општине Житиште“ број 16/2008),  Скупштина Општине Житиште на седници 
одржаној дана  23.4.2013.године донела је  

 
ОДЛУКУ 

О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ''  ЖИТИШТЕ У 
ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се услови уписа, односно обухват деце у Предшколску установу ''Десанка 

Максимовић'' Житиште за школску 2013/2014.годину. 
У насељеним местима општине Житиште обезбеђује се организован – образовни рад са децом 

предшколског узраста на њиховом матерњем језику, а према изјашњавању родитеља, узраста 3-6 година. 
Члан 2. 

 
На основу просторних, кадровских, финансијских и других услова доноси се одлука о обухвату деце у 

полудневни боравак за насељена места Општине Житиште и то: 
Банатско Карађорђево         до 48 деце  
Српски Итебеј           до 48 деце  
Житиште            до 80 деце 
Торда           до 22 деце  
Нови Итебеј          до 24 деце 
Банатски Двор            до 20 деце 
Честерег                                    до 16 деце 
Међа                                          до 16 деце 
Хетин                                        до 16 деце 
Равни Тополовац                      до 20 деце 

      Торак                                         до 22 деце 
 

             У Житишту ће се оставити могућност формирања васпитно - образовних група целодневног боравка. 
У свим насељеним местима  могуће је у јунском року уписати децу и млађег узраста до допуне 

капацитета и формирање  мешовитих група,  при чему ће приоритет имати деца старијег узраста. 
Након обављеног уписа деце доноси се Одлука о броју васпитно - образовних група у предшколској 

установи ''Десанка Максимовић'' Житиште. 
 

Члан 3. 
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Предшколска установа ''Десанка Максимовић'' Житиште на основу ове Одлуке расписује конкурс за 

упис деце у школску 2013/2014. годину. 
 

Члан 4. 
 

Предшколска установа ''Десанка Максимовић'' Житиште уписује децу предшколског узраста, у складу 
са просторним, кадровским и финансијским могућностима предшколске установе. 
 

Члан 5. 
Боравак и васпитно-образовни рад са децом у предшколској установи финансира се из буџета 

Републике Србије, буџета Општине Житиште и партиципацијом родитеља у законски утврђеном проценту. 
 

Члан 6. 
 
Право на ослобођење од партиципације у целости припада деци без родитељског старања и деци 

ометеној у развоју. 
Право на ослобођење од партиципације у целости имају деца – тројке и деца близанци по рођењу. 
Право на ослобађање партиципације у целости имају деца предшколског узраста из породица које 

користе средства материјалног обезбеђења породице.  
 

Члан 7. 
За остваривање права из члана 6.  ове одлуке   потребно је доставити: 
1. Захтев  
2. Потврду да је дете уписано у прешколску установу  
3. Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици 
4. Фотокопију личне карте подносиоца захтева 
5. Породица која користи материјално обезбеђење породице - уверење Центра за социјални рад 

Општине Житиште. 
6. За децу без родитељског старања - уверење Центра за социјални рад Општине Житиште. 
7. За децу са саметњама  у развоју, - решење или мишљење Интерресорне комисије . 
 

Члан 8. 
 

Захтеви са документацијом за признавање права из члана 6. ове Одлуке може поднети један од 
родитеља деце до 30. септембра текуће године Општинској управи општине Житиште – Служби друштвене 
бриге о деци. 

Члан 9. 
 

 Приликом уписа деце сачињивају се уговори између Предшколске установе ''Десанка Максимовић'' 
Житиште и корисника услуге. 
             Упис деце ће се вршити у априлу, односно јуну 2013. године. 
 

Члан 10. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Житиште''. 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина општине Житиште                                 Председник Скупштине Општине Житиште 
Број: I-020-14/2013                                                                       Драган Миленковић  с.р.         
Дана: 23.4.2013. 
Ж итиште 
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На основу члана  32. Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник Р. Србије број 
129/07) и  чл. 42. Статута Општине Житиште (Службени  лист Општине Житиште 16/08) Скупштина 
Општине Житиште је на својој седници одржаној дана  23.4.2013. године донела следеће  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

     
             Даје се сагласност на Програм рада  Центра за социјални рад   Житиште  за 2013. године. 
                                                                                 II 
 
             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“. 
   
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број : I-022- 12 /2013-1 
Дана : 23.4. 2013. године 
Житиште 
 

Председник Скупштине Општине Житиште 
                                   

                                                                                                   Драган Миленковић с.р. 
 

На основу члана  32. Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник Р. Србије“ број 
129/07) и  чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени  лист Општине Житиште“ број 16/08) 
Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана  23.4.2013. године донела следеће  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

     
             Даје се сагласност на Програм рада  Културно просветне заједнице  Житиште  за 2013. 
године. 
            Даје се сагласност на Финансијски план  Културно просветне заједнице  Житиште за 2013. 
годину. 

II 
 
             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“. 
   
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине                                                 Председник Скупштине Општине Житиште 
Број : I-022-  23  /2013                                                                    Драган Миленковић с.р. 
Дана :   23.4. 2013. године 
Житиште 
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На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник Републике  
Србије,, број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
општине Житиште ,,16/08)  Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  
23.4.2013.    године  донела је следеће   

                                                   
                                                   Р Е Ш Е Њ Е  

 
I         Даје се сагласност на Програм рада ЈКСП  ,, Екос“  Житиште за 2013. годину . 
          Даје се сагласност на  финансијски план  ЈКСП ,, Екос“   Житиште  за   2013.годину.  
 
II        Решење   објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
 
Република  Србија  
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Жииште 
Скупштина Општине 
Број : I- 023-4/2013 -5  
Дана :  23.4. 2013.  године 
Житиште 

 Председник Скупштине  општине Житиште 
                                                                                                                Драган Миленковић с.р. 

 
 
 
На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник Републике  

Србије,, број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
општине Житиште ,,16/08)  Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана    
23.4.2013.    године  донела је следеће   

 
                                                   

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I       Даје се сагласност на Програм рада ЈП за грађевинско земљиште и путеве ,, Развој “ Житиште за 
2013. годину . 
           Даје се сагласност на  финансијски план  ЈП  за грађевинско земљиште и путеве ,, Развој “  
Житиште  за   2013.годину.  
 
II        Решење   објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
 
Република  Србија  
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број : I- 023-6/2013 -5  
Дана :  23.4. 2013.  године 
Житиште 

 Председник Скупштине  општине Житиште 
                                          Драган Миленковић  с.р. 
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На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 
Р. Србије,, број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
Општине Житиште ,, 16/08) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана      
23.4.2013.године донела следеће  
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
 

I 
     
             Даје се сагласност на Програм рада Библиотеке  ,, Бранко Радичевић“  Житиште  за 2013. 
године. 
              Даје се сагласност на Финансијски план Библиотеке  ,, Бранко Радичевић“  Житиште  за 
2013. године. 

II 
 

             Решење објавити у  ,,Службеном листу  општине Житиште “. 
 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште                                                 Председник Скупштине Општине Житиште 
Скупштина Општине                                                                  Драган Миленковић  с.р. 
Број : I-022- 5/ 2013 
Дана :23.4.2013. 
Житиште 
 
 
       На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закона о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник Р. 
Србије,, број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
општине Житиште ,, 16/08) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана     
23.4.2013.године донела следеће  

 
Р  Е Ш Е Њ Е 

 
I 

             Даје се сагласност на  Финансијски план  Дома здравља Житиште  за 2013. године. 
             Даје се сагласност на  План  примарне здравствене заштите  Дома здравља Житиште  за 2013. 
године. 
 

II 
             Решење објавити у  ,,Службеном листу  Општине Житиште“ 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број: I-022-12/2013 
Дана: 23.4. 2013. 
Ж И Т И Ш Т Е 

 
Председник  Скупштине  Општине  Житиште 

                                                                                                               Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  Гласник 
Р. Србије,, број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште (,,Службени  лист 
Општине Житиште ,, 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана    
23.4.2013.   године донела следеће  
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
 

I 
     
             Даје се сагласност на Програм рада и програмске активности  и оперативни план активности 
Спортског савеза општине Житиште за 2013. годину. 
              Даје се сагласност на Финансијски план Спортског савеза општине Житиште за 2013. 
годину. 

II 
 

             Решење објавити у  ,,Службеном листу  Општине Житиште“ 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број : I-022-10/2013 
Дана :  23.4.2013.  
Ж И Т И Ш Т Е 

Председник Скупштине општине Житиште 
Драган Миленковић с.р. 

 
 

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  Гласник 
Р. Србије,, број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште (,,Службени  лист 
Општине Житиште ,, 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана    
23.4.2013.   године донела следеће  
 

Р  Е Ш Е Њ Е 
 

I 
     
             Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације општине Житиште за 2013. 
годину. 
              Даје се сагласност на Финансијски план Спортског савеза општине Житиште за 2013. 
годину. 

II 
 

             Решење објавити у  ,,Службеном листу  Општине Житиште“ 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                               Председник Скупштине општине Житиште 
Број : I-024-6/2013                                                             Драган Миленковић с.р. 
Дана :  23.4.2013.  
Ж И Т И Ш Т Е 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007) и 
члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана   23. 4. 2013.    године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 
 
I 
 

 Услед подношења оставке  р а з р е ш а в а  се  функције члана  Управног одбора Туристичке  
организације Општине Житиште , Зоран Сандић  , пољопривредни инжењер  из Честерега .  
 

II 
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Житиште''. Решење ступа на снагу осмог  дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.  
 
Република Србија  
 АП Војводина 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-024-9/2013-1 
Дана:23. 4. 2013.                                                   Председник Скупштине Општине  Житиште 
Ж И Т И Ш Т Е                                                               Драган Миленковић  с.р. 
 
 
 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007) и 
члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној 23. 4. 2013.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 
 
I 

За члана Управног  одбора Туристичке организације  Житиште именује се  Данијела Околишан из 
Торка. 

 
II 

   Мандат   члана   Управног одбора Туристичке организације Општине  Житиште  траје до истека 
мандата Управног одбора именованог решењем  Скупштине општине Житиште  број  
I-024-8/2012-4 од дана 20. 12. 2012. године  односно до 19. 12. 2016. године . 
 
 

III 
 Ово решење објавити у Службеном листу Општине Житиште . Решење ступа на снагу осмог  дана  од 
дана  објављивања у ''Службеном листу општине Житиште''. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                     Председник Скупштине Општине  Житиште 
Број: I- 022- 9   /2013-2                                                         Драган Миленковић с.р. 
Дана:  23. 4. 2013.   године 
Ж И Т И Ш Т Е  
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007) и 
члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана  23. 4. 2013.   године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДОМА  ЗДРАВЉА ЖИТИШТЕ 
 

 
I 

 Услед подношења оставке  р а з р е ш а в а  се  дужности председника Управног одбора Дома здравља 
Житиште Ђурица Ранко , дипломирани економиста из Равног Тополовца .  
 

II 
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Житиште''. Решење ступа на снагу осмог  дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.  
 
Република Србија  
 Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                   Председник Скупштине Општине Житиште  
Број: I-022- 7/2013-1                                                               Драган Миленковић с.р. 
Дана: 23. 4. 2013. 
Ж И Т И Ш Т Е 
 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007) и 
члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној    дана    23. 4.  2013.   године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ДОМА  ЗДРАВЉА  ЖИТИШТЕ 
 
I 

За председника  Управног  одбора Дома здравља Житиште именује се дипл. инг. пољопривреде 
Шандор Кертеши из Зрењанина. 

 
II 

   Мандат   председника  Управног одбора Дома здравља Житиште  траје до истека мандата Управног 
одбора именованог решењем  Скупштине општине Житиште  број I -022-26-2012-2 од дана 20. 12. 2012. 
године,   односно до 19. 12. 2016. године . 
 

III 
 Ово решење објавити у Службеном листу Општине Житиште . Решење ступа на снагу осмог  дана  од 
дана  објављивања у ''Службеном листу општине Житиште''. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                           Председник Скупштине Општине    Житиште 
Број: I- 022- 7 /2013-2                                                                Драган Миленковић с.р. 
Дана: 23. 4. 2103.   године 
Ж И Т И Ш Т Е  
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На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закона о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 
Р. Србије,, број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
општине Житиште ,, 16/08) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана     
23.4.2013.   године донела следећи  

 
З А К Љ У Ч А К  

 
I 

             Усваја се Извештај о раду и Центра за социјални рад  Житиште  за 2012. годину. 
             Усваја се Годишњи финансијски извештај   Центра за социјални рад  Житиште  за 2012. 
Годину.   
                                                                             II 
              Закључак   објавити у  ,,Службеном листу  Општине Житиште“. 
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине                            Председник  Скупштине  општине  Житиште 
Број: I-022-12/2013 
Дана: 23.4.2013.                                                   Драган Миленковић с.р. 
Ж И Т И Ш Т Е 
 
 
 
 

  На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 
Републике  Србије,, број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28. Статута општине Житиште 
(,,Службени  лист општине Житиште ,,16/08)  Скупштина општине Житиште је на својој  седници 
одржаној дана    23.4.2013.    године  донела је следећи  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I         Усваја се   Извештај о раду  Културно просветне заједнице Житиште  за    2012.годину. Усваја 
се финансијски извештај  Културно просветне заједнице Житиште за период од 1.1.2012. до 31. 12. 
2012. године. 
 
II                Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
 
Република  Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број : I- 022-11/2013 -1  
Дана :   23.4. 2013.  године 
Житиште  

 Председник Скупштине  Општине Житиште 
                                                               Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник Републике  
Србије,, број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
општине Житиште ,,16/08)  Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  23.4. 
2013.    године  донела је следећи  

 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I         Усваја се   Извештај о раду  Библиотеке ,, Бранко Радичевић“  Житиште  за    2012.годину. 
Усваја се финансијски извештај  Библиотеке ,, Бранко Радичевић“  Житиште  за период од 1.1.2012. 
до 31. 12. 2012. године. 
 
II                Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 
 
 
Република  Србија  
Аутономна Покрајина  Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број : I- 022-5/2013 -1  
Дана : 23. 4. 2013.  године 
Житиште 

 Председник Скупштине  Општине Житиште 
 

                                                                                                          Драган Миленковић с.р. 
 
 
 

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник 
Р. Србије број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28. . Статута Општине Житиште (Службени  лист 
Општине Житиште 16/08)  Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 
23.4.2013. године донела је следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
I  Усваја се Извештај о раду, Предшколске установе ,,Десанка Максимовић,, Житиште за  прво 
полугодиште 2012/2013 године. 
 
II Усваја се Извештај о финансијском пословању Предшколске установе „Десанка Максимовић“ 
Житиште за периос 01.01.-31.12.2012. године 
        
III   Закључак објавити се у Службеном листу  Општине Житиште . 
 
 Република  Србија  
 АП ВОЈВОДИНА 
Општина Житиште 
Скупштина Житиште                                              Председник Скупштине Општине Житиште 
Број : I-022-9/2013 
Дана : 23.4.2013. године Драган Миленковић с.р. 
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       На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закона о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник Р. 
Србије,, број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
општине Житиште ,, 16/08) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана     
23.42013.   године донела следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

             Усваја се Извештај о финансијском пословању Дома здравља Житиште  за 2012. годину. 
                                                                             II 
              Закључак   објавити у  ,,Службеном листу  Општине Житиште“. 
 
Република Србија 
АП ВОЈВОДИНА 
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број: I-022-12/2013 
Дана: 23.4. 2013. 
Житиште 

 
Председник  Скупштине  Општине  Житиште 

                                                                              Драган Миленковић с.р. 
 
        
 
 

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закона о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 
Р. Србије,, број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени  лист 
општине Житиште ,, 16/08) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана     
23.4.2013.   године донела следећи  

 
З А К Љ У Ч А К 

 
I 

             Усваја се Извештај о финансијском пословању Спортског савеза Општине Житиште   за 2012. 
годину.  
             Усваја се Извештај о раду Спортског савеза Општине Житиште за 2012. годину 
 
                                                                             II 
              Закључак   објавити у  ,,Службеном листу  Општине Житиште“ 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: I-022 - 10/2013                                                   Председник  Скупштине  општине  Житиште 
Дана: 23.4.2013.                                                                       Драган Миленковић с.р. 
Ж И Т И Ш Т Е 

 
 
 
 
 



 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

1. Одлука о успостављању сарадње и братимљењу Општине Житиште са Општином Звечан......1. 
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