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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
Година XXXVI     Житиште      20. јун 2022.        Број 16. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 
 На основу члана 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицамалокалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др закон и 95/2018), одредби Уредбе 

о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017-др.закон, 

95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон и 157/2020-др.закон),  одредби Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016) и члана 42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“, број 10/2019), Скупштина Општине Житиште на 

седници одржаној дана 20. 6. 2022. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ И ДОДУНИ  

КАДРОВСКОГ ПЛАНА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

  У Кадровском плану Општинске управе општине Житиште за 2022.годину („Службени лист 

општине Житиште“,  број 54/2021), у делу  

 

 II. ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2022. ГОДИНУ  
мења се и гласи: 

''  

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

УКУПНО 61 

Положаји у првој групи  1 

Положаји у другој групи  1 

Самостални саветник  9 

Саветник  20 

Млађи саветник  4 

Сарадник  4 

Млађи сарадник  2 

Виши референт  15 

Референт  0 

Млађи референт  2 

Прва врста радних места  0 

Друга врста радних места  0 

Трећа врста радних места  0 

Четврта врста радних места  3 

Пета врста радних места  0 
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Радни однос на одређено време (повећан обим посла) Број извршилаца 

УКУПНО 7 

Самостални саветник  0 

Саветник  3 

Млађи саветник  3 

Сарадник  0 

Млађи сарадник  0 

Виши референт  0 

Референт  0 

Млађи референт  0 

Прва врста радних места  0 

Друга врста радних места  0 

Трећа врста радних места  0 

Четврта врста радних места  1 

Пета врста радних места  0 

  
 

Радни однос на одређено време (у кабинету председника општине) Број извршилаца 

УКУПНО 3 

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године 

2 

Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму 

од 180 ЕСПБ бодова, односно струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године 
1 

Приправници Број извршилаца 

УКУПНО 0 

Висока стручна спрема  0 

Виша стручна спрема  0 

Средња стручна спрема  0 

 

Члан 2.  
  У осталом делу Кадровски план остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

Овај Кадровски план ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИТШЕ 

Број: I-020-10 /2022                          

Дана: 20.6.2022. године 

Ж и т и ш т е                                                                                               

                           ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                                                                                                   Ивана Петрић с.р.                         
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На основу члана 5. став 5. и члана 10. став 4. Закона о путевима („Службени гласник РС“, 

број 41/2018 и 95/2018 – др. закон), члана 3. став 1. тачка 10.  и члан 5. став 1.  Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016, 95/2018), члана 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-

др закон и 101/2016), члана 4. и члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 

65/2013, 13/2016, 98/2016- одлука УС, 91/2019, 91/2019 – др. закон), члана 14д. и 14ђ. Уредбе о 

начину и условима за отпочињање комуналних делатности („Службени гласник РС“ број 

13/2018, 66/2018 и 51/2019), члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине 

Житиште“ број 10/2019- пречишћен текст) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној 

дана 20. 6. 2022. донела је 

 

ОДЛУКУ  

О УЛИЦАМА, ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                      Члан 1. 

 

Овом Oдлуком уређује се управљање, одржавање, заштита и развој улица, општинских и 

некатегорисаних путева на територији општине  Житиште. 

 

                       Члан 2. 

 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

1. „улице“ су јавни путеви у насељеном месту, који саобраћајно повезују делове насеља, 

2. „општински путеви“ су јавни путеви који саобраћајно повезују територију општине, као и 

територију општине са мрежом државних путева. 

3. „некатегорисани путеви“ су путеви које надлежни орган прогласи некатегорисаним путевима и 

који су као такви уписани у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима. 

                       Члан 3. 

 

 

Улице, општинске и некатегорисане путеве на територији општине Житиште утврђује Скупштина 

Општине Житиште. 

Члан 4. 

 

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 5м.  

-  

Члан 5. 

 

На основу критеријума из члана 4. ове одлуке утврђују се општински путеви првог и другог реда. 

 

Општински путеви првог (I) реда су:  

 

Ознака 

пута 

ТРАСА ПУТА  

  дужина 

L1  Житиште ( део од обилазнице, број пута 118) – Р. Тополовац 

( игралиште) 

  3.000m 

L2  Банатски Двор ( центар) – Торда ( центар)   9.500m 
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L3  Рајић – Хетин ( центар) 10.500m 

L4  пут  Крајишник- Сутјеска у делу кроз насељено место Бан Вишњићево   3.000m 

 

Општински путеви другог (II) реда су:  

 

Ознака пута ТРАСА ПУТА дужина 

L5 Б. Двор – Ј. Мост (граница града Зрењанина) 1.450m 

L6 Нафташки пут ( од државног пута бр. 12 до L2)    950m 

 L7 Пут за циглану у Житишту ( од државног пута бр. 12 до ул. 

Железничке) 

  950m 

 

 Некатегорисани путеви на територији општине Житиште су саобраћајне површине у општој 

употреби који су у јавне евиденције о непокретностима, по начину коришћења и називу објекта 

писани као некатегорисани путеви. 

Члан 6. 

 

Јавни пут у насељу одређује се Просторним и Урбанистичким планом. 

 

Члан 7. 

 

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 Бан. Двор Део Железничке, део Маршала Тита, део Иве 

Лоле Рибара 

 

II УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 

Члан 8. 

 Управљање јавним путевима обухвата:  

1) планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута;  

2) вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији 

јавног пута;  

3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, 

одржавању и заштити јавног пута;  

4) уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору 

јавног пута;  

5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 

јавног пута;  
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6) организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних 

овлашћења;  

7) праћење стања путне мреже;  

8) заштиту јавног пута;  

9) означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким 

подацима за те путеве;  

10) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу.  

 

Послове управљања, одржавања, заштите и развоја улица, општинских и некатегрисаних 

путева на територији општине Житиште обавља ЈКСП „Екос“ Житиште.  

Управљач пута дужан је да најмање једном у току године, а најкасније до 1. септембра те 

године, одељењу за привреду, урбанизам, путну приврeду, комунално – стамбене послове и 

заштиту животне средине Општинске управе Општине Житиште, поднесе годишњи извештај о 

извршеној контроли и оцени стања јавних путева коjима управља. 

Управљач јавног пута је дужан да годишњи програм радова на одржавању и заштити јавних 

путева којим управља достави Општинском већу Општине Житиште најкасније до 1. новембра 

текуће године за наредну годину. 

 

III ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 9. 

 

Одржавање улица и општинских путева обухвата радове којима се обезбеђује несметан и безбедан 

саобраћај возила и кретање пешака и чува употребна и реална вредност улица, општинских путева и путних 

објеката. 

Члан 10. 

 

Радови на одржавању улица и општинских путева су: 

- поправка, обнављање и замена делова коловоза, тротоара и трупа јавног пута, са одговарајућим 

корекцијама којима се битно не мењају конструктивни елементи; 

- поправка и замена ивичњака; 

- обнављање ознака на коловозу; 

- постављање, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације; 

- чишћење пропуста, јаркова и ригола који служе за одводњавање површинских вода са улице; 

- чишћење снега и леда са коловоза; 

- уређење банкина; 

- други радови на одржавању. 

Члан 11. 

 

Одржавање, заштита и развој улица и општинских путева обавља се на основу програма развоја и 

годишњих програма радова које доноси ЈКСП „Екос“ Житиште, а сагласност на донета акта даје надлежни 

орган Општинске управе Општине Житиште. 

Члан 12. 

 

Одржавање улица и општинских путева надлежни орган Општинске управе Општине  Житиште 

поверава ЈКСП „Екос“ Житиште.  

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 

делатности одржавање улица и путева мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова по 

броју километара улица и путева за одржавање, и то:  

 

Ред. 

број  
Стручна оспособљеност кадрова  

Број километара улица и путева 

за одржавање  

од 30 км 

до 60 км 
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1.  Високо образовање грађевинске струке  1 

2.  
Средње образовање грађевинске струке у трогодишњем 

или четворогодишњем трајању  
2 

3.  Основно образовање  3 

Под одговарајућом струком за запослена лица са високим образовањем у смислу обављања 

послова комуналне делатности одржавање улица и путева подразумева се стечено високо 

образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из техничке научне области, 

односно стечено високо образовање првог степена студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

односно на основним студијама у трајању до три године, из техничке научне области.  

Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналне 

делатности одржавање улица и путева мора да има минимални технички капацитет, по броју 

километара улица и путева за одржавање, и то:  

Ред. 

број  
Технички капацитет  

Број километара улица и путева за одржавање 

од 30 км 

до 60 км 

1.  Комбинирка  1 

2.  Кипер возило  2 

3.  Вибро плоча  1 

4.  Вибро набијач  1 

5.  
Опрема за зимску службу 

(раоници за чишћење снега)  
1 

6.  Тримери за кошење траве  2 

7.  Путарско возило  1 

 

Члан 13. 

 

ЈКСП „Екос“ Житиште коме су поверени послови одржавања, дужно је да обезбеди трајно, 

непрекидно и квалитетно одржавање улица и општинских путева и одговара за штету која настане због 

неблаговременог извршења појединих потребних радова и мера на њиховом одржавању. 

 

Члан 14. 

 

Правна и физичка лица која се старају о објектима постављеним или уграђеним у јавни пут, при 

извођењу радова на одржавању улице, пута и путног објекта дужни су да о свом трошку изместе те објекте, 

односно прилагоде их насталим променама. 

Члан 15. 

 

 ЈКСП „Екос“ Житиште које управља објектом, уређајем, инсталацијом и водовима 

уграђеним у јавни пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод на начин 

којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање 

јавног пута. 

 У случају оштећења, односно квара објекта, постројења, уређаја, инсталација или водова из става 

1. овог члана, ЈКСП „Екос“ Житиште, који управља тим објектима дужан је да без одлагања приступи 

отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима без одлагања обавести 

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално-стамбене послове и заштиту животне 

средине Општинске управе Житиште. 
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 ЈКСП „Екос“ Житиште отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује јавни пут и не 

угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној сагласности одељења за 

привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине 

Општинске управе Општине Житиште. 

 Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова на 

враћању јавног пута у првобитно стање сноси правно лице из става 1. овог члана. 

 

Члан 16. 

 

 Заузеће делова улица и општинских путева, а нарочито раскопавање, може се обављати само на 

основу дозволе са техничким условима коју издаје ЈКСП „Екос“ Житиште уз претходно прибављену 

сагласност  одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и 

заштиту животне средине Општинске управе Општине Житиште. 

 

Члан 17. 

 

Уз захтев за издавање дозволе за раскопавање улице или општинског пута мора се приложити: 

 

- одобрење за градњу, односно одобрење надлежног комуналног предузећа са техничким условима; 

- оверени пројекат са изводом из плана подземних инсталација; 

- доказ (финансијски инструменти) о обезбеђењу средстава за поправку улице или општинског пута. 

-  

Члан 18. 

 

Раскопавање улице или општинског пута због хитне поправке подземних инсталација може се 

започети и пре добијања дозволе, с тим да се пре почетка радова мора обавестити одељење за привреду, 

урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе 

Општине Житиште. 

Члан 19. 

 

Поправку оштећеног дела улице или општинског пута, услед заузећа или раскопавања, обавља 

инвеститор радова, према техничким условима и уз надзор одељења за привреду, урбанизам, путну 

привреду, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Житиште, 

односно правног лица које надлежни орган Општинске управе општине Житиште овласти.  

Гарантни рок за радове из става 1. овог члана је три године од дана пријема радова. 

 

Члан 22. 

 

ЈКСП „Екос“ Житиште врши постављање, замену, допуну и обнављање саобраћајне сигнализације, 

опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу решења о техничком 

регулисању саобраћаја које издаје. одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене 

послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине Житиште. 

 

Члан 21. 

 

Прикључење на улицу или општински пут, са земљишта које се граничи са улицом или општинским 

путем, може се обавити само уз дозволу са техничким условима, коју издаје одељење за привреду, 

урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе 

Општине Житиште. 

Члан 22. 

 

Натписи и рекламе у оквиру улице и општинског пута постављају се на основу потврде издате од 

стране управљача, ЈКСП „Екос“ Житиште и одобрења издатог од стране одељења за привреду, урбанизам, 
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путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Општине 

Житиште на основу достављене потврде. 

    Натписе поставља и одржава лице које је захтевало њихово постављање. 

          

Члан 23. 

 

Возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије ванредни превоз 

на локалним путевима може обављати само на основу дозволе надлежног органа одељења за привреду, 

урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе 

Општине Житиште. 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади евентуалну штету причињену обављањем 

ванредног превоза на јавном путу. 

 

Члан 24. 

 

 Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту 

животне средине Општинске управе Општине Житиште. издаје сагласност за одржавање спортске или 

друге манифестације на локалним путевима. 

 Организатор спортске или друге манифестације сноси трошкове забране саобраћаја, 

преусмеравања саобраћаја и обавештавања јавности, као и предузетих мера обезбеђења. 

Организатори манифестације морају сносити трошкове забране саобраћаја, преусмеравање 

саобраћаја и обавештавање јавности и предузетих мера обезбеђења. 

 

Члан 25. 

 

 Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и 

не угрожавају безбедност саобраћаја. 

Члан 26. 

 

 На раскрсници јавног пута са другим путем у истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне 

прегледности у складу са прописима. 

 У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати 

предмете и материјал, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге 

радње које ометају прегледност јавног пута. 

 Корисник земљишта, које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да на захтев 

одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту животне 

средине Општинске управе Општине Житиште, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјал, 

постројења, уређаје и објекте из става 2. овог члана, у циљу обезбеђења прегледности пута. 

 Корисник комуналне услуге у обавези је да користи комуналну услугу на начин на којим се: 

1) не ометају други корисници и не угрожава беубедност и  животна средина; 

2) не угрожавају објекти и опрема, који су у функцији обављања одређене комуналне делатности. 

 

Члан 27. 

 

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и заштиту 

животне средине Општинске управе Општине Житиште води евиденцију улица и општинских путева, 

путних објеката и саобраћајне сигнализације. 

Члан 28.  

 

По пријему обавештења о непланираном прекиду испоруке, односно по утврђивању поремећаја или 

прекида у пружању комуналних услуга, Општинска управа дужна је да: 

1) одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида 

настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица или би настала 
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значајна, односно ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена: 

3) утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

 

IV ФИНАНСИРАЊЕ 

Члан 29. 

 

Средства за финансирање управљања, одржавања и развоја улица, општинских и некатегорисаних 

путева, обезбеђују се из буџета Oпштине Житиште. 

 

V НАДЗОР 

Члан 30. 

 

Скупштина јединице локалне самоуправе обавезно одређује начин континуираног 

изјашњавања (најмање једном годишње) корисника комуналних услуга о квалитету пружања 

комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности, које се може организовати 

електронским путем или на други погодан начин. Уколико су резултати изјашњавања корисника 

комуналних услуга такви да већина није задовољна пруженом комуналном услугом одређеног 

вршиоца комуналне делатности, јединица локалне самоуправе покреће поступак преиспитивања 

рада тог вршиоца комуналне делатности и налаже му да отклони недостатке који су наведени у 

изјашњавању корисника у року који не може бити дужи од 90 дана. 

Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са овом одлуком у погледу 

отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне самоуправе може 

раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности другом 

вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове из важеће законске регулативе. 

 

Члан 31. 

 

 Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке обавља надлежни орган Општинске управе 

општине Житиште, oдељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене 

послове и заштиту животне средине – комунална инспекција. 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 

 

1. ако при извођењу радова на одржавању улице, општинског и некатегорисаног пута или путног 

објекта не поступа сходно одредби члана 14.; 

2. ако раскопава улицу, општински или некатегорисани пут супротно одредбама члана 16.; 

3. ако приликом раскопавања улице, општинског и некатегорисаног пута због хитне поправке 

подземних инсталација не поступи у складу са одредбом члана 18.; 

4. ако поправку оштећеног дела улице, општинског и некатегорисаног пута услед заузећа или 

раскопавања не обави сходно одредбама члана 19.; 

5. ако постављање нових саобраћајних знакова, светлосних саобраћајних знакова, светлосних ознака 

и ознака на коловозу на улицама, општинским и некатегорисаним путевима обавља супротно 

одредби члана 20. 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара. 
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Члан 33. 

 

Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 

 

1. ако не приступи отклањању оштећења, односно квара и о томе не обавести Одељење сходно 

члану 15. став 2.; 

2. ако заузима део улице, општинског и некатегорисаног пута супротно одредби члана 16.; 

3. ако за прикључење са земљишта које се граничи са улицом, општинским и 

некатегорисаним путем не прибави дозволу сходно члану 21.; 

4. ако натписе и рекламе поставља супротно одредбама члана 22. или их неуредно одржава; 

5. ако возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије користи 

супротно одреби члана 23.; 

6. ако без сагласности Одељења одржава спортске и друге манифестације на јавном путу сходно 

члану 24.; 

7. ако ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута подиже супротно одредби члана 25.; 

8. ако не поступи по захтеву Одељења за уклањање засада, ограда, дрвећа, предмета, материјала, 

постројења, уређаја и објеката сходно члану 26. став 3. 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 

20.000,00 динара. 

 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и приватни предузетник новчаном казном од 10.000,00 

динара. 

 

        За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од     5.000,00 

динара. 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о општинским путевима и 

улицама објављена у „Службеном листу Општине Житиште“  број 12/2013. 

 

Члан 35.  

 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Житиште“. Одлуку објавити у  „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија 

АП Војводиина 

 Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                              Председница 

Број: I-020-11/2022                                                                                Скупштине Општине Житиште 

Дана: 20. 6 .2022. 

Житиште                                                                                          Ивана Петрић   с.р.                                              
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На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и члана 42. став 1. тачка 41. Статута Oпштине 

Житиште  („Службени лист општине Житиште, бр. 10/2019), Скупштина Општине Житиште на 

седници одржаној дана 20. 6. 2022. године, доноси: 

 

ОДЛУКУ О  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ  

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

Овом одлуком дефинише се организација и функционисање цивилне заштите на територији 

општине  Житиште, посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у систему 

смањења ризика од катастрофа, субјекте и снаге система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама, дужностима општинских органа у заштити и спасавању, 

обавезе израде процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања, плана смањења ризика 

од катастрофа, екстерног плана заштите од великог удеса, образовање штаба за ванредне 

ситуације, одређивање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, 

формирање јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите 

за узбуњивање, одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, финансирање и 

друга питања. 

НАЧЕЛА 
 

Члан 1. 

 

Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена 

Законом а посебно: начело приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, начело 

равноправности и заштите људских права, начело партиципативности и солидарности,  и начело 

информисања јавности.   

 

Начело приоритета  

Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање људи и материјалних и културних 

добара на теритрији општине Житиште  представља најважнији приоритет у односу на све друге 

облике друштвеног и јавног живота. У том смислу, сваки грађанин има право на заштиту без 

обзира на пол, националну или било коју другу припадност. 

 

Начело примарне улоге локалних заједница 

Органи општине и сви субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору 

општине  имају примарну улогу у управљању ванредном стуацијом и одговорни су за правовремен 

и ефикасан први организовани  одговор у случају најаве или настанка неке опасности која 

угрожава животе и здравље људи и материјална добра на простору општине Житиште.  

 

Начело равноправности и заштите људских права 

Органи општине, штаб за ванредне ситуације и субјекти од посебног значаја за заштиту и 

спасавање старају се о обезбеђивању принципа равноправности полова, односно воде рачуна да ни 

једна наредба, одлука, радња или мера не сме бити на штету женског пола а такође се обезбеђује 

принцип да и жене равноправно учествују у активностима превентивне заштите и оперативним 

активностима заштите и спасавања људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама. Такође, 

су дужни да воде рачуна о заштити људских права а посебно о заштити сиромашних, старих, 

болесних, деце, трудница и других рањивих група на простору општине Житиште. 

 

Начело партиципативности и солидарности 

Сви грађани на простору општине Житиште који буду угрожени неком катастрофом имају 

обавезу међусобне солидарности и узајамне помоћи као и право на помоћ не само у спасавању 
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живота и здравља већ и у обезбеђивању основних услова за живот и имају приоритет у услугама 

које пружају хуманитарне организације које делују на простору општине.  

 

Начело инфомисања јавности 

Председник општине и штаб за ванредне ситуације имају обавезу да правовремено и 

истинито обавештавају јавност о упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима које треба 

да предузму односно о последицама опасности која је задесила простр општине. Информисање 

вршити на редовним и ванредним саопштењима и на конференцијама за медије.  

 

 

СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И 

УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

Члан 2. 

 

Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у 

општини су: 

1. скупштина општине, 

2. председник општине, 

3. општинско веће, 

4. општинска управа и њени органи, 

5. субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, 

6. образовне установе и  и друге јавне установе. 

 

Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 

територији општине Житиште су: 

 

1. штаб за ванредне ситуације, 

2. повереници и заменици повереника цивилне заштите, 

3. јединице цивилне заштите опште намене, 

4. јединица за узбуњивање, 

5. добровољно ватрогасно друштво 

6. екипе Црвеног крста и 

7. радиоаматери 

8. грађани и удружења грађана. 

 

Скупштина општине 

 

Члан 3. 

 

У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на територији општине Житиште, а у складу са одредбама Закона, 

Скупштина општине Житиште врши следеће послове: 

 

– доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице 

локалне самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује његово спровођење; 

– образује Штаб за ванредне ситуације; 

– разматра извештај председника општине Житиште о битним питањима из области смањења 

ризика од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица ванредних 

ситуација, 

– доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији јединице локалне 
самоуправе;  
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- планира и утврђујe изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и 
спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији 
општине;  
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 

Председник општине 

 

Члан 4. 

 

- Стара се о спровођењу закона и других прописа из области смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама;  

- врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине Житиште и руководи његовим 

радом (члан 42. Закона);  

- у сарадњи са замеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова Штаба за 

ванредне ситуације;  

- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине Житиште, на 

предлог општинског штаба за ванредне ситуације (члан 39. Закона);  

- врши активирање субјеката од посебног значаја (доноси наредбу о активирању субјеката и снага 

на својој територији  члан 88. Закона);  

- доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне заштите на својој територији (члан 88. Закона); 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другим прописима;  

- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у 

спровођењу мера заштите и спасавања;   

- остварује сарадњу са начелником Средњобанатског управног округа и Окружним штабом за 

ванредне ситуације као и са штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС у циљу јединственог и 

усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;  

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара 

у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања;  

- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у ванредној 

ситуацији;  

–– планира и преко скупштине општине и општинског већа обезбеђује буџетска средства намењена 

за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и отклањању последица 

ванредних ситуација; 

- на захтев или по сопственој процени извештава Скупштину општине о стању на територији и о 

предузетим активностима у ванредној ситуацији; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности.  

 

Општинско веће 

 

Члан 5. 

 

У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на територији општине Житиште, применом оредаба Закона  и других 

прописа, Општинско веће  општине Житиште  врши следеће послове: 

-разматра предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине Житиште, на предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља Скупштини на усвајање; 

– Усваја (доноси)  Процену ризика од катастрофа за територију општине Житиште након добијања 

сагласности од МУП-а Сектора за ванредне ситуације, 

– Усваја (доноси) План заштите и спасавања општине након добијања сагласности од МУП-а, 

Сектора за ванредне ситуације; 

- Усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа за територију општине на основу Процене 

ризика од катастрофа; 
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-Усваја (доноси)  Екстерни план заштите од великог удеса након добијене сагласнсти од МУП-а, 

Сектора за ванредне ситуације; 

-– Доноси акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију  

општине Житиште на предлог надлежног штаба; 

- доноси акт о формирању јединица цивилне заштите опште намене и јединице за узбуњивање; 

-  разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ од 

Владе  

- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, 

- одлучује о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа, 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама, у складу 

са расположивим финансијским средствима;  

- успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне 

заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности; 

– предлаже акта која доноси Скупштина општине Житиште, 

– предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 

– обављају и друге послове утврђене законом. 

 

Општинска управа 

 

Члан 6. 

 

Одељења општинске управе у оквиру својих надлежности у систему смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама обављају следеће послове и задатке: 

 

- обезбеђује успостављање и функционисање ситуационог центра, уз сагласност председника 

општине Житиште, у складу са техничким и материјалним могућностима општине Житиште;  

- носилац је активности на изради Процене ризика од катастрофа  територије  општине Житиште;  

- носилац  је на изради Плана смањења ризика од катастрофа;  

- носилац је на  изради Плана заштите и спасавања;  

-учествују у припремама, организацији и извођењу привременог померања или евакуације 

угроженог становништва;  

- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;  

- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Штаба за ванредне ситуације општине 

Житиште;  

- старају се о планирању и имплементацији  урбанистичких мера заштите и спасавања у делу који 

се односи на израду и усвајању  просторних  планова општине;  

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици 

Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију  

општине Житиште;  

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и 

спасавања;  

- организују, развијају и воде личну и узајамну заштиту у свим органима општине;  

- учествују у организацији, формирању, опремању и обучавању јединица цивилне заштите опште 

намене и јединице за узбуњивање;  

- остварују сарадњу са организационим јединицима Сектора за ванредне ситуације – Одељењем за 

ванредне ситуације у Зрењанину;  

- обављају и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима  

 

Штаб за ванредне ситуације 

 

Члан 7. 

За руковођење и координацију рада субјеката и снага система за смањење ризика од катастрофа 

на територији општине формираће се штаб за ванредне ситуације у чији састав ће ући:  
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- председник општине- командант штаба; 

- заменик председника општине- заменик команданта штаба; 

- представник Сектора за ванредне ситуације- начелник штаба; 

- начелник општинске управе- члан штаба; 

- представник (1-2) општинског већа- члан штаба; 

- директор јавног комуналног предузећа- члан штаба; 

- директор здравствене установе- члан штаба 

- директор грађевинског предузећа или другог привредног друштва - члан штаба; 

- директор електродистрибутивног предузећа- члан штаба; 

- директор ветеринарске службе- члан штаба; 

- секретар Црвеног крста- члан штаба 

- и други на основу предлога команданта и начелника штаба. 

 

          Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају  ванредне ситуације 

може наредити и следеће мере: 

- ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних 

средстава у ванредним ситуацијама; 

- увођење дежурства  субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и другим правним 

лицима; 

- ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 

- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 

- одређивање другачијег  распореда радног времена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга (воде,  

   грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз и сл); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних  и непокретних ствари власницима    

  односно корисницима; 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица  у   

  организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других    

  зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 

- и друге мере. 

Стручно-оперативни тимови 

 

Члан 8. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације формираће стручно оперативне тимове као своја 

помоћна стручна саветодавна и оперативна тела, за следеће опасности и мере цивилне заштите: 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од земљотреса; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта и ерозија; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и пандемије; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од ТТ несрећа; 

- стручно оперативни тим за евакуацију; 

- стручно оперативни тим за збрињавање угроженог становништва; 

- стручно оперативни тим за асанацију терена; 

- стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ; 

- и др. по процени штаба за ванредне ситуације. 
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 Потребно је да у састав стручно оперативних тимова уђу  стручњаци и руководећи кадрови из 

органа или институција надлежних и компетентних за одређену опасност; представници 

општинских органа; представници здравствених, образовних и научних установа, привредних 

друштава и других правних лица у чијем делокругу су, поред осталих и послови од значаја за 

заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Општински штаб за ванредне ситуације може формирати  нове или расформирати већ 

формиране стручно оперативне тимове у зависности од идентификованих опасности у ажурираној 

или новој Процени ризика од катастрофа за територију општине.  

 

Ситуациони центар 

 

Члан 9. 

 

Ситуациони центар се образује у оквиру општинске управе у ситуацији проглашења 

ванредне ситуације на простору општине који ће успоставити непрекидан рад са циљем 

правовременог информисања грађана о ситуацији на терену и о поступцима које грађани треба да 

предузимају у одређеној опасности.   

Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати и следеће послове: пријем наредби, 

закључака и препорука од надлежних органа, преношење наредби, закључака и препорука 

општинског штаба надлежним органима и службама општине, месних заједница и снагама заштите 

и спасавања, прикупља податке и информације о угроженом становништву и доставља их штабу за 

ванредне ситуације или Сектору за ванредне ситуације, као и податке о интервенцијама снага 

заштите и спасавања на терену.  

 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

 

Члан 10. 

 

Субјекте од посебног значаја, односно привредна друштва и друга правна лица која егзистирају 

на простору општине, а која у свом саставу располажу са људским и материјалним ресурсима који 

се могу искористити у заштити и спасавању људи и материјалних добара,  одредиће општинско 

веће својим актом којим ће  обухватити: 

- јавна комунална предузећа која се финансирају из буџета локалне самоуправе; 

- здравствене установе; 

- ветеринарске установе; 

- електродистрибутивну службу; 

- саобраћајна предузећа; 

- грађевинска предузећа; 

- хуманитарне организације и др. 

  

На основу плана заштите и спасавања, а на предлог штаба за ванредне ситуације Општинска 

управа ће субјектима одредити задатке у заштити и спасавању.  

Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање,  падају на терет буџета општине.  

Општинска управа припрема уговоре за реализацију задатака, а потписује их председник општине. 

Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и припремања ефикасног и правовременог 

ангажовања и извршења задатака постављених од стране Општинског штаба  за ванредне 

ситуације.  

 

Остала привредна друштва и друга правна лица 
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Члан 11. 

 

Сва привредна друштва и друга правна лица на простору општине су у обавези да учествују 

у заштити и спасавању на основу налога штаба за ВС, а у складу са својом делатношћу и људским 

и материјалним ресурсима. 

Трошкови настали учешћем привредних друштава и других правних лица спровођењу мера 

заштите и спасавања, надокнађују се из буџета општине Житиште.  

 

Хуманитарне организације и удружења грађана 

 

Члан 12. 

 

Организација Црвеног крста и друге хуманитарне организације и удружења, која своју 

делатност обављају на територији општине учествују у планирању, припремама и спровођењу 

задатака заштите и спасавања и пружања помоћи становништву погођеном последицама 

катастрофа. Ангажовање хуманитарних организација и удружења грађана врши општински штаб за 

ванредне ситуације. 

Грађани 

 

Члан 13. 

 

          У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви способни грађани 

од 18 до 60 година старости на простору општине  укључујући и стране држављане, сем  трудница 

и мајки са децом до десет година старости и самохрани родитељи односно и друге категорије 

становништав које су дефинисане чланом 36. став 7. Закона.   

         За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да поштују све наредбе и друге мере које 

доноси Општински штаб за ванредне ситуације а које се односе на њихово поступање и учешће у 

случају ванредних ситуација, затим да омогуће извођење неопходних радова за заштиту и 

спасавање на својим непокретностима, као и да дају на коришћење непокретне ствари, возила, 

машине, опрему, материјално-техничка и друга материјална средства (вода, храна, одећа, обућа, 

грађевински и други производи). За ствари и материјална средства дата на коришћење, као и за 

штету насталу извођењем радова на непокретностима за потребе заштите и спасавања, грађани 

имају право на накнаду која се исплаћује по тржишним ценама из буџетских средстава општине. 

 

Повереници цивилне заштите 

 

Члан 14. 

 

        За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у 

случају појаве или најаве опасности по људе и материјална добра, Општински штаб за ванредне 

ситуације, именоваће поверенике и заменике повереника цивилне заштите у следећим насељеним 

местима: 

1. У МЗ Банатски Двор именоваће се за повереника и  заменика повереника; 

2. У МЗ Банатско Карађорђево именоваће се за повереника и  заменика повереника 

3. У МЗ Банатско Вишњићево именоваће се за повереника и  заменика повереника 

4. У МЗ Честерег именоваће се за повереника и  заменика повереника 

5. У МЗ Међа именоваће се за повереника и  заменика повереника 

6. У МЗ Нови Итебеј именоваће се за повереника и  заменика повереника 

7. У МЗ Равни Тополовац именоваће се за повереника и  заменика повереника 

8. У МЗ Српски Итебеј именоваће се за повереника и  заменика повереника 

9. У МЗ Торак именоваће се за повереника и  заменика повереника 

10. У МЗ Торда именоваће се за повереника и  заменика повереника 

11. У МЗ Хетин именоваће се за повереника и заменика повереника 
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12. У МЗ Житиште именоваће се за повереника и заменика повереника 

 

        Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће 

грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне и узајамне заштите. 

        Најважније мере које предузимају повереници и заменици повереника цивилне заштите у 

насељеним местима општине су: 

       - обавештавају штаб за ванредне ситуације о насталој опасности у зони своје одговорности; 

       - активирање и ангажовање становништва и координирање њиховим активностима на     

         спасавању  живота угрожених и имовине на угроженом подручју; 

       - упознају грађане са знацима за узбуњивање и о поступцима грађана на знак опасности; 

       - организовање личне и узајамне заштите у зони своје одговорности; 

       - учешће у активностима организације и вршења евакуације угроженог становништва са   

         угроженог  подручја; 

       - учешће у активностима организације и спровођења збрињавања угроженог становништва; 

       - информишу Општински штаб о броју порушених објеката, повређених и   

         угрожених  грађана којима је потребна помоћ, о броју закрчених саобраћајница, кварова на   

         електро,  водоводној и гасној мрежи, поплављеним подручјима и другим подацима који се   

         односе на  заштиту и спасавање грађана и њихове имовине. 

 

          Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине, општинска управа, 

привредна друштва и друга правна лица на простору општине одредиће своје поверенике у складу 

са чланом 77. Закона. 
 

           Именовање повереника и заменика повереника у насељеним местима извршиће Општински 

штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  Предлоге за 

именовање повереника и заменика повереника урадиће  (навести орган или стручну службу у 

управи). 

          Поверенике именовати у складу са критеријумима из Правилника о раду повереника и 

заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање ("Службени гласник 

РС", број 102 од 24. јула 2020.) 

 

Јединице цивилне заштите 

 

Члан 15. 

  

           За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи и материјалних 

добара  на простору општине Житиште формираће се јединице цивилне заштите опште намене и 

јединица за узбуњивање. 

            Општинско веће ће, у складу са Проценом ризика од катастрофа, Уредбом о јединицама 

цивилне заштите, намени и задацима, мобилизацији и начину употребе (,,Службени Гласник РС,, 

бр 84/2020) и у складу са буџетом општине, формирати јединице из става 1. овог члана. 

           Јединице цивилне заштите опште намене ће се ангажовати у гашењу пожара на отвореном, 

за изградњу заштитних насипа, црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за предузимање 

активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, 

материјалних и културних добара и животне средине, као и за предузимање превентивних мера од 

настанка опасности. 

Лична и узајамна заштита  

 

Члан 16. 

 

Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за спровођење личне заштите и 

самопомоћи и пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна.  
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Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик припремања и организованог учешћа 

грађана у заштити и спасавању обухвата мере и поступке њихове непосредне заштите и спасавања 

у пословним и стамбеним зградама и другим објектима где живе и раде.  

 

На основу процене угрожености, општинска управа набавља средства за личну и узајамну 

заштиту и друга средства за заштиту и спасавање на угроженим територијама и то: средства за 

пружање прве помоћи, гашење почетних и мањих пожара, расчишћавање урушених објеката и 

откопавања плитко затрпаних, чишћење површина од снежних наноса и леда, приручна средства за 

дезинфекцију и деконтаминацију и сл.  

Мере цивилне заштите  

 

Члан 17. 

 

За потребе заштите и спасавања становништва на простору општине, сви субјекти смањења 

ризика од катастрофа а посебно општинско веће, штаб за ванредне ситуације, општинска управа и 

субјекти од посебног значаја ће планирати организовати и предузимати мере цивилне заштите, 

поштујући специфичност њиховог садржаја и њихову примену кроз мере и активности по 

појединим опасностима, планским документима разрадити мере заједничке за све опасности које 

угрожавају територију јединице локалне самоуправе и то:  

       

- Узбуњивање становништва; 

- Евакуацију становништва и стоке; 

- Збрињавање угроженог становништва; 

- Прву и медицинску помоћ и  

- Асанацију. 

 

Међуопштинска сарадња  

 

Члан 18. 

 

Општина Житиште ће успоставити сарадњу са суседним општинама у припремама, 

планирању, организацији и спровођењу система смањења ризика од катастрофа. У том смислу биће 

потребно ускладити Процену ризика од катастрофа и поједина планска решења у Плану заштите и 

спасавања. Посебну сарадњу остварити са суседним општинама по питању израде Плана смањења 

ризика од катастрофа за све заједничке ризике. 

 

Обучавање  

 

Члан 19. 

 

Општинска управа ће планирати обуку припадника јединица цивилне заштите опште 

намене и повереника и заменика повереника цивилне заштите.  

За потребе организовања и извођења обуке, обезбедити финансијска средства из буџета. 

 

Финансирање  

 

Члан 20. 

 

Општинска управа ће у сарадњи са општинским већем планирати и предложити Скупштини 

општине да у Буџету усвоји финансијска средства потребна за функционисање система смањења 

ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама на простору општине. 

За ову намену обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, донације, 

помоћи и др. 
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За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода, 

техничко-технолошких несрећа и опасности, из буџета општине, финансираће се следеће 

активности: 

- организовање, опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације; 

- организовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене; 

- обука повереника и заменика повереника цивилне заштите; 

- трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја зазаштиту и спасавање; 

- изградња система за узбуњивање на територији општине; 

- набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за јединице цивилне 

заштите опште намене; 

- организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга рада општине; 

- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним 

могућностима; 

-  И друге послове  у складу са законом  и другим прописима. 

Наведене активности се, поред средстава из буџета, могу реализовати и путем донација, 

поклона и других видова помоћи, у складу са законом, као и наменски пренетим средствима из 

Републичког буџета. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији Општине Житиште број: I-020-3/2020 од 31. 

1.2020. године. 

 

Члан 22. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Житиште”. Одлуку  објавити у  „Службеном листу општине Житиште”. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Број: I-020-12/2022 

Дана: 20. 6. 2022.  године  

Ж И Т И Ш Т Е                                                                       

 

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број: 129/2007 83/2014, 47/2018 ,  члана 15. Закона о јавном здрављу (Службени гласник 

Републике Србије број 15/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште – пречишћен текст 

(„Службени лист општине Житиште“ број:10/2019 Скупштина општине Житиште, на. 

седници одржаној дана  20. 6.  2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

Члан 1 .  

У Одлуци о образовању Савета за здравље, број I-02-50/2013 од дана 20.11.2013. године, 

измене и допуне број: I-02- 20/2015   I-02- 9/2017,   I-02- 21/2021,   I-020-29/2021 и  I-020-

29/2021-2 врше се следеће измене и допуне : 

У члану 6. Одлуке врше се измене и допуне   одлуке тако што се  у редном број 1.   

уместо,, Јелена Травар Миљевић  “  уноси :  ,, Петар Шкундрић “.  

 Чланство у Савету за здравље Јелене Травар Миљевић   престаје даном ступања на снагу 

ове одлуке. 

Члан 2 . 

Остале одредбе Одлуке остају непромењене. Одлуку о измени и допуни Одлуке о 

образовању Савета за здравље Општине Житиште објавити у „Службеном листу Општине 

Житиште“. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине 

Број: I-020-15/2022 

Дана: 20. 6. 2022. 

Житиште                                                                       

                                         Председница Скупштине  општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 76. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016, 

88/2019), а у вези са чланом 530. 531. и 532. Закона о привредним друштвима (“Службени гласник 

РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018, 91/2019, 109/2021), члана 

32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/2016, 47/2018 и 

11/2021) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени гласник Општине Житиште, број 

10/2019-пречишћен текст), Скупштина општине Житиште, на седници одржаној  20. 6. 2022. 

доноси 

О Д Л У К У 

O ИМЕНОВАЊУ ЛИКВИДАЦИОНОГ УПРАВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „РАЗВОЈ“ ЖИТИШТЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ 

 

Члан 1. 

 

 Мирјани Новаковић, дипломираном менаџеру из Банатског Вишњићева, престаје функција 

ликвидационог управника Јавног предузећа „Развој“ Житиште у ликвидацији услед смрти. 

Члан 2. 

 

За ликвидационог управника Јавног предузећа „Развој“ Житиште у ликвидацији именује се 

Младен Копривица дипломирани инжењер архитектуре из Житишта. 

Накнаду за рад ликвидацоног управника одредиће својим актом Општинско веће Општине 

Житиште. 

Именовање ликвидационог управника региструје се у складу са законом о регистрацији. 

Члан 3. 

Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у ликвидацији и одговоран је за 

законитост пословања Јавног предузећа у ликвидацији. 

Ликвидациони управник може предузимати следеће активности: 

1. Вршити радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације; 

2.  Предузимати радње потребне за спровођење ликвидације, као што су уновчење имовине, 

исплата поверилаца и наплата потраживања; 

3. Вршити друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Јавног предузећа. 

Члан 4. 

 Одлука ступа на снагу даном објављивања. Одлуку објавити у ''Службеном листу општине 

Житиште. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште  

Број: I-020-16/2022 

Дана:  20.6.2022. 

Ж и т и ш т е 

Председница Скупштине Општине Житиште 

 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана  18.став 5. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 15.Статута Општине 

Житиште („ Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019)  по захтеву Месне заједнице 

Честерег Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 20 .6. 2022. донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ЧЕСТЕРЕГ 

 

1. 

 

Скупштина општине Житиште преноси право коришћења на непокретностима у јавној 

својини општине Житиште на месну заједницу Честерег, и то: 

 

- oбјекат јединице локалне самоуправе, број објекта 1 површине 766м2, изграђен на катастарској 

парцели 622/1 КО Честерег, и уписано у лист непокретности број 1027. 

- помоћна зграда, број објекта 2, површине 346 м2, изграђен на катастарској парцели 622/1 КО 

Честерег, и уписано у лист непокретности број 1027. 

- помоћна зграда, број објекта 3, површине 39м2, изграђен на катастарској парцели 622/1 КО 

Честерег, и уписано у лист непокретности број 1027. 

-помоћна зграда, број објекта 4, површине 61м2, изграђен на катастарској парцели 622/1 КО 

Честерег, и уписано у лист непокретности број 1027. 

-породична стамбена зграда, објекат број 1,површине 159м2, изграђено на катастарској парцели 

606 КО Честерег, и уписано у лист непокретности 1027. 

-помоћна зграда, објекат број 2, површине 39м2, изграђено на катастарској парцели 606 КО 

Честерег, и уписано у лист непокретности 1027. 

 

2. 

 

  На основу овог решења закључује се уговор између Општине Житиште, кога заступа 

Председник Општине Житиште, или лице кога он овласти, и Месне заједнице Честерег, коју 

заступа председник месне заједнице Честерег, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. 

 

3. 

 

  Уговор из тачке 2. Овог решења је основ за упис права коришћења Месне заједнице 

Честерег, на непокретности описаној у тачки 1. Овог решења у јавне књиге о непокретностима и 

правима на њима у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима. 

 

4. 

 

Koрисник непокретности из тачке 1. Овог решења дужан је да непокретност која му се овим 

решењем даје на коришћење користи за потребе обављања делатности за коју је Месна Заједница 

Честерег и основана. 

5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Житиште“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 18. Став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) утврђено је да су 
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носиоци права јавне својини Република Србија, аутономна покрајина и општина, односно град, док 

је ставом 5. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) прописано је да Месне заједнице и 

други облици месне самоуправе имају право коришћења на стварима у јавној својини јединице 

локалне самоуправе, у складу са законом и прописом, односно другим актом једнице локалне 

самоуправе. 

Чланом 24. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) утврђено је да носиоци права 

коришћења из члана 18. овог закона управљају покретним и непокретним стварима које користе, 

као и да је управљање стварима у јавној својини у смислу члана 24.став 2. Закона њихово 

одржавање, обнављање, унапређивање, као и извршење законских и других обавеза у вези са тим 

стварима. 

 

Право јавне својине и право коришћења на непокретностима у јавној својини уписује се у јавне 

књиге о непокретностима и правима на њима, у складу са законом којим се уређује упис права на 

непокретностима, сагласно члану 25. Закона о јавној својини. 

Месна заједница Честерег поднела је дана 06.06.2022. године захтев за пренос права коришћења на 

наведеним непокретностима, с обзиром да наведене непокретности фактички користи дужи низ 

година. 

 

Увидом у лист непокретности , утврђено  је да су непокретности описане у члану 1. у јавној 

својини општине Житиште. 

Имајући у виду напред наведено, да по Закону о јавној својини месне заједнице имају право 

коришћења на стварима у јавној својини једнице локалне самоуправе, као и да су предметне 

непокретности у јавној својини Општине Житиште и да су неопходне за рад месне заједнице 

Честерег, предлаже се Скупштини општине Житиште да усвоји одлуку у датом тексту. 

За спровођење овог решења није потребно ангажовање додатних средстава буџета Општине.   

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број: I-020-14/2022 

Дана: 20.6.2022. 

Житиште 

      Председница СО Житиште 

      Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 47/2018), члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018), члана 15. 

и члана 42. тачка 41. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист Општине 

Житиште“ број 10/2019), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној  20. 6. 2022.  године, 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

  O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

 ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

Члан 1. 

 

У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Житиште (Службени лист 

Општине Житиште” број:  13/2019,  35/2019,  49/2019,  21/2020) ,  врши се измена и допуна у члану 

1. на  начин да се под редним бројем 12. ,,Јелена Травар Миљевић “ брише, као чланица 

представница локалне самоуправе,  а уноси: ,,Едит Сарка“ као чланица представница  локалне 

самоуправе. 

Oбјављивањем овог решења престаје мандат члана Штаба за ванредне ситуације Јелене 

Травар Миљевић,  а мандат новоизабране чланице траје док траје мандат Штаба за ванредне 

ситуације.  

Члан 2. 

 

Остале одредбе решења остају непромењене. 

            Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:I-02-17/2022 

Дана: 20.6.2022. 

Ж И Т И Ш Т Е 

 

Председница СО Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 99. став 5 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 , 

83/2018, 31/2019, 37/2019 и др. закон и 9/2020 и 52/2021) и члана 4. став 2. Одлуке о прибављању, 

располагању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Житиште, 

Скупштина општине Житиште доноси, дана 20. 6. 2022. 

 

ПРОГРАМ 

 ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ  ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Житиште за 2022. 

годину ( у даљем тексту: Програм), обухваћене су парцеле које су предвиђене за отуђење у току 

2022. године и утврђује се рок за покретање и спровођење поступка отуђења грађевинског 

земљишта. 

 

Програм обухвата неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини Општине Житиште , 

које се може отуђити, ради изградње , у складу са планским документом, на основу кога се издају 

локацијски услови, односно грађевинска дозвола у 2022. години. 

 

Члан 2. 

 

За отуђење грађевинског земљишта у 2022. годину, предвиђене су следеће парцеле: 

 
Редн

и 

Број 

Број 

парцеле 

КО Број 

ЛН 

Улица-

локација 

Повр

шина 

за 

отуђе

ње 

(ха а 

м2) 

Плански 

основ 

Планска 

намена 

Опремљенос

т 

комуналном 

инфраструкт

уром 

1. 1379/18 Житиште 2387 Beљка 

Влаховића 
226м

2 

ПГР 

насеља 

Житиште 

„Сл.лист 

Општине 

Житиште 

бр.33/2014“ 

Зона 

станов

ања 

Није 

опремљено 

 

2. 1379/20 Житиште 2387 Beљка 

Влаховића 
268

m2 

ПГР 

насеља 

Житиште
„Сл.лист 
Општине 

Житиште 

бр.33/2014“ 

Зона 

станов

ања 

Није 

опремљено 

3. 587 Банатски 

Двор 
127 Маршала 

Тита 
1260 

м2 

ПГР 

насеља 

Житиште
„Сл.лист 

Општине 

Житиште 
бр.33/2014“ 

Зона 

станов

ања 

Није 

опремљено 
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Поступак отуђења горе наведених парцела спровешће се у току 2022. године. 

 

Отуђење истих спровешће се у складу са законом, подзаконским актима и одлукама 

Скупштине општине Житиште. 

 

Текстом огласа ближе ће се дефинисати начин отуђења као и сви параметри за изградњу 

објеката на наведеним парцелама, у складу са важећим планским документом. 

 

Члан 3. 

 

Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити непосредном погодбом у 

случајевима и у поступку који је уређен законом, подзаконским актима, односно одлуком Општине 

Житиште којом се регулише материја грађевинског земљишта а у складу са важећим Законом о 

планирању и изградњи. 

 

Парцеле које представљају предмет отуђења непосредном погодбом, немогуће је унапред 

предвидети Програмом, а динамика спровођења поступка отуђења зависи од сваког појединачног 

случаја. 

 

Отуђење других парцела, грађевинског земљишта у јавној својини Општине Житиште које 

нису обухваћење овим Програмом, могуће је спровести уколико су испуњени сви услови 

предвиђени законом и важећом планском документацијом, уколико је њихово отуђење од интереса 

за Општину Житиште и уколико утиче на реализацију овог Програма. 

 

Овај програм објављује се у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Дана: 20. 6. 2022. 

Број: I-020-13/2022 

Житиште 

Председница  Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст  („Службени лист 

Општине Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана 

20.6.2022. године донела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Усваја се Извештај о раду за 2021. годину усвојен од стране Управног одбора Библиотеке 

,,Бранко Радичевић“ Житиште Одлуком број:5-1/22 од дана  21. фебруара 2022 године. 

             Усваја се Финансијски извештај Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2021. г. 

усвојен  Одлуком  Управног одбора број: 5-2/2022   од дана 21. фебруара 2022.             

 

II 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I- 022-6/2022                                    

Дана: 20.6.2022. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

*** 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст  („Службени лист 

Општине Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана 

20.6.2022. године донела следећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Усваја се Извештај о раду за 2021. годину усвојен од стране Управног одбора Центра за 

социјални рад  Житиште  Одлуком број: 551-553/2  од дана  1. 3. 2022.  године. 

 

             Усваја се Извештај о финансијским показатењима по завршном рачуну  Центра за 

социјални рад Житиште  Одлуком  Управног одбора број:551-553/1   од дана 1. 3. 2022.         

 

II 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I- 022-5/2022                                      

Дана: 20.6.2022. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст  („Службени лист 

Општине Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана     

20. 6. 2022. године донела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Усваја се Извештај о раду за 2021. годину донет  од стране Управног одбора Туристичке 

организације општине   Житиште  Одлуком број: 05-40/1-22   од дана 24. 5.  2022 . 

 

             Усваја се Финансијски извештај Туристичке организације општине Житиште  за 2021. 

донет од стране Управног одбора Туристичке организације општине Житиште Одлуком  број:05-

41/1-22   од дана 24. 5.  2022.         

II 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I- 024-2/2022                                     

Дана: 20.6.2022. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

*** 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште пречишћен текст  („Службени лист Општине 

Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана  20.6.2022.  

године донела следећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Усваја се извештај о раду ЈКСП „ЕКОС“ Житиште за 2021. годину усвојен од стране 

Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште  Одлуком број: 188-2/2022 од дана 8 јуна  2022. године. 

             Усваја се Извештај о финансијском пословању ЈКСП „Екос“ Житиште за период 1.1.2021. – 

31.12.2021. године усвојен од стране Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште  Одлуком број: 188-

3/2022 од дана 8. јуна 2022. године. 

II 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I-023-2/2022                                        

Дана: 20.6.2022. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст  („Службени лист 

Општине Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана  

20.6.2022. године донела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

  

             Усваја се Извештај о финансијском пословању Предшколске установе ,,Десанка 

Максимовић“  Житиште  за период 1. 1. 2021.- 31. 12. 2021. усвојен  Одлуком  Управног одбора 

број:52/2022-2 од дана 28. 2. 2022. 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I-022-8/2022  

Дана: 20.6.2022. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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