
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

Година XXXVI     Житиште      15. септембар 2022.        Број 24. 

     Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( „Службени гласник Републике 

Србије“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/18 и 

153/2020), члана 2. Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 

искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда („Службени  гласник Републике Србије“ број 16/2018) и члана 42. Статута 

општине Житиште - пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) 

Скупштина  општине Житиште,  дана 15. 9. 2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка за отуђење непокретности у јавној својини  

Општине Житиште у поступку јавног надметања – лицитације 

 

Члан 1. 

 

Покреће се поступак отуђења непокретности у  јавној својини општине Житиште у 

поступку јавног надметања –лицитације. 

Члан 2. 

 

Предмет отуђења је непокретност у јавној својини Општине Житиште и то: 

- Стан једнособан, означен бројем 1, површине 76м2, приземље, који је у јавној својини 

Општине Житиште са уделом 1/1 и налази се у стамбеној згради за колективно становање у 

Честерегу у улици Маршала Тита  број 54, саграђене на катастарској парцели број 417 КО 

Честерег, и уписане у лист непокретности 1092 КО Честерег, по почетној купопродајној 

цени од 825.436, 00 динара 

- Стан двособан, означен бројем 2, површине 76м2, приземље, који је у јавној својини 

Општине Житиште са уделом 1/1 и налази се у стамбеној згради за колективно становање , 

објекат преузет из земљишне књиге, у Честерегу у улици Маршала Тита број 54, саграђене 

на катастарској парцели број 417 КО Честерег, и уписане у лист непокретности 1092 КО 

Честерег, по почетној купопродајној цени од 825.436, 00 динара. 

Члан 3. 

 

Поступак отуђења непокретности из члана 2. Ове Одлуке, у складу са законским и 

подзаконским актима, спровешће Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у 

јавној својини Општине Житиште , коју чине следећи чланови: 

 

- Младен Копривица 

- Петар Лукић  

- Тамара Крунић. 

 

Задатак Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности је да објави оглас и да 

након спроведеног поступка, утврди предлог о избору најповољнијег понуђача, на основу којег ће 
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Скупштина општине Житиште донети коначно Решење о отуђењу непокретности у јавној својини 

општине Житиште. 

Члан 4. 

 

Најповољнији понуђач је у обавези да са Општином Житиште закључи уговор о отуђењу 

непокретности из члана 2. ове Одлуке, у року од 30 дана од дана давања позитивног мишљења 

лица надлежног за обављање послова правне заштите имовинских права и интереса општине 

Житиште. 

Члан 5. 

 

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“ 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-020-24/2022 

Дана: 15. 9. 2022.               

Ж и т и ш т е 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Ивана Петрић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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),  чланова 9. и 10. Одлуке о прибављању, 

располагању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Житиште 
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(„Службени лист општине Житиште“ број 4/2016), и  Програма отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини Општини Житиште за 2022. Годину, члана 58. Статута општине  („Службени лист  

Општине Житиште“, бр. 34/2013) („Службени лист општине Житиште“ број 16/2022), Скупштина 

општине Житиште,  доноси дана 15. 9. 2022. године 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У ПОСТУПКУ 

ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 

Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Житиште, у зони становања ради изградње, 

 

1. Назив продавца: 

 Општина Житиште 

2. Начин отуђења непокретности:  

Непокретност се отуђује у поступку прикупљања писмених понуда 

 

3. Опис непокретности и почетна цена по којој се отуђује из јавне својине: 

 

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 

становања 

Није 

опремљено 

 

2. 1379/20 Житиште 2387 
Beљка 

Влаховића 

268

m2 

ПГР 

насеља 

Житиште
„Сл.лист 
Општине 

Житиште 

бр.33/2014“ 

Зона 

становања 

Није 

опремљено 

3. 587 
Банатски 

Двор 
127 

Маршала 

Тита 

1260 

м2 

ПГР 

насеља 

Житиште
„Сл.лист 

Општине 

Житиште 

бр.33/2014“ 

Зона 

становања 

Није 

опремљено 

4. Рок плаћања: 

       Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана закључења купопродајног  уговора. 

 

5. Критеријум за избор наповољнијег понуђача: 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена. 



Број 24.        15. септембар 2022. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  4.  

 

Почетну цену по којој се предметна непокретност отуђује, утврдило је Одељење за буџет, 

финансије и трезор – Служба за утврђивање и наплату јавних прихода на дан 27.07.2022. године и 

износи: 

1.за катастарску парцелу 1379/18 површине 226 м
2
 почетна тржишна вредност 22.374,00 динара 

2. за катастарскку парцелу 1379/20 површине 268м2 почетна тржишна вредност 26.532,00 динара 

3. за катастарску парцелу 587 површине 1260м2 почетна тржишна вредност износи 114.660,00 

динара. 

 Коначна купопродајна цена Предмета продаје биће утврђена након спроведеног поступка 

прикупљањем писмених понуда. 

 Купопродајна цена Предмета продаје утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у 

динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате. 

6. Висина и начин полагања депозита: 

За учешће у поступку прикупљања писмених понуда се утврђује депозит у износу од 20% од 

почетне цене непокретности, у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на 

дан уплате. У поступку прикупљања понуда могу учествати само лица која су положила депозит. 

Износ депозита уплаћује се на рачун број 840-742351843-94 – Приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације општине, са позивом на број : 97  45-244, корисник је Општина 

Житиште. 

7. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених 

понуда: 

Уколико понуђач не успе са понудом, понуђач има право на повраћај уплаћеног депозита у року од 

30 дана од дана одржавања јавног надметања. 

8. Обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду 

Учесници у поступку прикупљања писмених понуда могу бити правна и физичка лица, која су   

редовно измирили обавезе према буџету Општине Житиште. 

Пријаве се подносе на посебном обрасцу и уз посебан доказ о уплати депозита. Образац пријаве се 

може преузети у писарници Општинске управе Општине Житиште. 

Пријава за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда  мора да садржи: 

1. за физичка лица : име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ и адресу становања 

2. за предузетнике и правна лица : пословно име, матични број и ПИБ, седиште, потпис 

овлашћеног лица и печат. 

Уз пријаву за јавно надметање се доставља: 

1. Доказ о уплаћеном депозиту у висини 20 % од почетне цене непокретности,  

2. Уредно овлашћење за заступање,оверено од стране јавног бележника 

3. За физичка лица фотокопија личне карте, 

4. За правна лица решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући 

регистар не старији од 30 дана 

Уверење локалне пореске администрације да је понуђач измирио локалне пореске обавезе према 

буџету Општине Житиште. У понуди мора бити наведен износ који се нуди за предметну 

непокретност, а који не може бити нижи од почетне купопродајне цене која је за сваку 

непокретност посебно наведена. 

Уколико подносиоца понуде заступа пуномоћик, пуномоћје мора оверити јавни бележник. 

Понуда је непотпуна ако не садржи све податке предвиђене овим огласом или су подаци дати 

супротно објављеном огласу. 

Учесник уз понуду мора доставити назив пословне банке и број жиро рачуна на који се може 

извршити повраћај депозита у случају да не буде изабран као најповољнији. 

9. Адреса за достављање понуде 
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Преузимање пријаве може се извршити у Писарници Општинске управе Житиште, ул. Цара 

Душана бр.15 сваког радног дана од 09 до 12 часова, од 1.(првог) наредног дана од дана 

објављивања јавног огласа на званичној интернет презентацији Општине Житиште. 

Пријаве за оглас биће дефинисане текстом јавног огласа за прикупљање писмених понуда године 

сваког радног дана од 09-12 часова, и исте се могу предати лично у писарници Општинске управе 

Житиште или поштом на адресу : Комисија за спровођење поступка јавног надметања  и 

прикупљања писмених понуда прибављање односно  отуђење грађевинског земљишта из јавне 

својине Општине Житиште – лицитације, ул. Цара Душана бр. 15, 23210 Житиште, са назнаком 

„НЕ ОТВАРАТИ“, и ознаком на који се оглас односи и ко је подносилац понуде. 

 Пријава, односно понуда, поднета у отвореној коверти сматраће се неуредном, односно 

непотпуном, као таква ће бити одбачена. 

Неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују, а подносиоци истих не могу 

учествовати у поступку јавног надметања, односно отварања понуда. 

Пријава, односно понуда, је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу. 

Пријава, односно понуда, се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису 

приложене све тражене исправе, односно ако не садржи све податке и доказе предвиђене огласом 

или су подаци дати супротно огласу. 

10. Meсто и време увида у документацију у вези с непокретностима које се отуђују из јавне 

својине: 

Свако заинтересовано лице може извршити увид у документацију у вези с непокретностима које се 

отуђују из јавне својине сваког радног дана, од 12,00 до 13,00 часова у просторијама Општинске 

управе Житиште у Житишту, Цара Душана бр. 15 канцеларија бр.53. 

11. Рок за подношење понуде: 

12. Место и време одржавања јавног надметања : 

Рок за подношење понудеа као и место и време одржавања јавног надметања биће  дефинисани 

текстом јавног огласа о отуђењу предметних парцела у склада са Законом о планирању и 

изградњи. 

13. Обавештење: 

Предмет продаје отуђује се у постојећем – „виђеном“ стању, без права купца на накнадне 

рекламације. 

Трошкови овере уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу произаћи 

из реализације овог правног посла падају на терет купца. 

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде неће моћи да учествују у поступку 

прикупљања писмених понуда. 

14. Објављивање и ступање на снагу 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Житиште“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број: I-020-18/2022 

Дана: 15.  9. 2022. године 

Ж и т и ш т е 

   Председница Скупштине општине Житиште 

   Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 4., 9. и 13. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 

88/11,104/16, и 95/18), члана 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016, 

88/2019), члана 57. и 64. став 5. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 

број 68/15,41/18,44/18,-др закон, 83/18 и 31/19) и члана 42. тачка 19. Статута општине Житиште- 

пречишћен текст („Сл.лист општине Житиште“ број 10/19), Скупштина општине Житиште, на 

седници одржаној дана 15. 9. 2022. донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                            Члан 1.                  

Овом одлуком уређује се обављање комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника.  

Градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар насељених места или између 

насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе-Општине Житиште, 

права и обавезе предузећа или другог правног лица који обављају ову делатност (у даљем тексту: 

превозник), права и обавезе корисника превоза (у даљем тексту: путник) и услови за континуирано 

обављање ове делатности. 

 

II.  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА 

 

    Члан 2. 

   Јавни превоз путника може се обављати као линијски и ванлинијски. 

   Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају обавља се аутобусима на 

унапред утврђеним линијама и према утврђеном реду вожње, уз унапред утврђену тарифу и остале 

услове превоза у складу са законом и овом Одлуком. 

   Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају на територији општине 

Житиште може обављати привредно друштво, друго правно лице или предузетник који има важећу 

лиценцу за обављање домаћег линијског превоза путника издату од стране надлежног органа, 

решење надлежног министарства којим је утврђено да испуњава услове за отпочињање и обављање 

јавног превоза путника и коме је Општине Житиште поверила обављање ове делатности. 

Под поверавањем обављања комуналне делатности подразумева се временски орочено 

уговорно уређивање односа у вези са обављањем комуналне делатности или појединих послова из 

оквира комуналне делатности између једне или више јединица локалне самоуправе и вршиоца 

комуналне делатности, које за циљ има пружање комуналних услуга на територији једне или више 

јединица локалне самоуправе или на делу територије јединице локалне самоуправе. 

Поверавање обављања комуналне делатности врши се на основу одлуке Скупштине јединице 

локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када 

се оснива јавно предузеће. 

Јавно предузеће jе предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Поред јавног 

предузећа, делатност од општег интереса може да обавља и друштво с ограниченом одговорношћу 

и акционарско друштво чији је једини власник јавно предузеће. 
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Уговор о поверавању обављања делатности јавног линијског превоза путника у име општине 

Житиште закључује председник општине. 

Уговор о поверавању обављања јавног линијског превоза путника, поред елемената прописаних 

законом, садржи и: линије које се поверавају, минимални број полазака по линији и услове под 

којима се поверавају, временски период на који се врши поверавање, начин образовања, обрачуна и 

наплате накнаде за обављање јавног линијског превоза, рок отпочињања линијског превоза, 

међусобна права и обавезе уговорних страна, начин решавања спорова између уговорних страна, 

услове раскида уговора пре времена на које је закључен, права и обавезе које из тога проистичу и 

друга питања од значаја за обаљање јавног линијског превоза путника. 

Превозник је дужан да Општинском већу општине Житиште једном годишње, до 31.јануара за 

претходну годину, достави Извештај о реализацији уговорених обавеза. 

 

III. РЕГИСТРАЦИЈА И ОВЕРА РЕДА ВОЖЊЕ 

 

Члан 3. 

Превозник је дужан да најкасније 15 дана пре почетка обављања превоза путника у 

градском и приградском саобраћају достави организационој јединици Општинске управе 

надлежној за послове саобраћаја ред вожње на регистрацију и оверу. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње подноси се: 

- Извод из регистра о вршењу делатости јавног превоза путника 

- Доказ о испуњености законом прописаних услова за вршење ове делатности 

 

Надлежна организациона јединица за регистрацију и оверу реда вожње дужна је да решење 

о овери реда вожње донесе у року од 5 дана од дана подношења захтева или да оверу решењем 

одбије. 

Захтев за оверу и регистрацију реда вожње у линијском превозу подноси се најкасније до 

30.априла текуће године. У случају да превозник поднесе захтев по истеку овог рока, решење о 

овери реда вожње важи од дана његовог доношења до 31.маја наредне године. 

Ако надлежна организациона јединица одбије оверу реда вожње, дужна је да у року из става 

3. овог члана о томе донесе решење и образложи разлоге одбијања. 

Против решења о одбијању може се поднети жалба Општинском већу у року од 8 дана од 

дана пријема решења. 

Измена реда вожње може се вршити после овере новог реда вожње, на начин и у роковима 

утврђеним овим чланом. 

О измени реда вожње превозник је дужан да обавести кориснике јавног превоза путем 

средстава јавног информисања. 
 

Члан 4. 

Превозник се мора придржавати регистрованог и овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње локални линијски превоз путника може се привремено 

обуставити или изменити у случајевима: 

1. Прекида саобраћаја због више силе или извођења радова на реконструкцији пута, 

2. Због мера надлежног одељења општинске управе, које непосредно утичу на ограничење 

саобраћаја, док те мере трају. 

Превозник је дужан да пре почетка обуставе превоза из става 2. овог члана о томе обавести 

и надлежну организациону јединицу која врши регистрацију и оверу реда вожње. 
 

Члан 5. 

Превозник може почети обављање линијског превоза ако има регистрован и оверен ред 

вожње и доказ о исправности возила. 

Ред вожње садржи: 

- Назив превозника, 
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- Број и назив линије са почетном и крајњом аутобуском станицом, односно аутобуским 

стајалиштем, 

- Редни број сваког поласка, 

- Редослед-назив аутобуских стајалишта на линији од почетне до крајње станице, односно 

стајалишта, 

- Време поласка из почетне и крајње аутобуске станице, односно аутобуског стајалишта и 

време долазака и полазака на свим аутобуским стајалиштима на линији, 

- Удаљеност у километрима аутобуских сзаница и аутобуских стајалишта, 

- Режим обављања превоза на линији, 

- Врсту линије, 

- Период важења реда вожње, 

- Потпис овлашћеног лица и печат превозника регистрованог за обављање превоза. 

 

Регистар реда вожње садржи: 

- Редни број, 

- Назив превозника, 

- Матични број превозника, 

- Назив линије и број полазака на линији, 

- Датум уписа реда вожње у регистар, 

- Број акта на основу кога се врши упис реда вожње, 

- Рок важења реда вожње, 

- Напомена. 

- Регистрован и оверен ред вожње гласи на превозника и непреносив је.  

 

Члан 6. 

Ред вожње односно полазак из реда вожње брисаће се из регистра у случајевима 

предвиђеним законом. О отпочињању обављања превоза, као и обустављању превоза превозник 

обавештава кориснике превоза путем средстава јавног информисања или на други одговарајући 

начин. 
 

Члан 7. 

Превозник може престати са обављањем линијског превоза под условом да је одјавио ред 

вожње, односно полазак из регистрованог реда вожње код надлежне организационе јединице која 

врши регистрацију и оверу реда вожње, најкасније 30 дана пре почетка обављања линијског 

превоза и да у истом року преко средстава јавног информисања или на други одговарајући начин 

најави престанак обављања линијског превоза. 

 

Члан 8. 

             Превозник има обавезу да у линијском превозу прими сваког путника, пртљаг и ствари у 

границама расположивих места за путнике, односно носивости возила. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага и ствари истовремено са превозом путника 

коме пртљаг односно ствар припада. 

 

Члан 9. 
              Линијски превоз путника, пртљага и ствари обавља се у складу са овом Одлуком и Општим 

условима превоза које прописује Привредна комора Србије. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев корисника превоза дати на увид опште 

услове превоза. 

Члан 10. 

Возило којим превозник обавља јавни превоз мора испуњавати услове прописане законом.  
 

Члан 11. 
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             Пријем путника у возило и искрцавање путника у линијском превозу врши се на 

аутобуским стајалиштима.  
 

Члан 12. 

Ванлинијски превоз путника, пртљага и ствари може обављати привредно друштво, друго 

правно лице или предузетник-превозник који има најмање једно регистровано возило за превоз 

путника. 

Ванлинијски превоз обавља се на основу уговора закљученог између правног лица или 

превозника и корисника превоза којим се утврђује нарочито: релација, време обављања превоза, 

цена превоза и места укрцавања путника. 

Примерак уговора на основу кога се врши ванлинијски превоз мора да се налази у возилу 

као и општи услови превоза и списак путника за које је уговорен превоз. 

У доњем десном углу ветробранског стакла мора бити истакнут натпис „ванлинијски 

превоз“. 

 

IV. ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 
 

Члан 13. 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја одређује аутобуска 

стајалишта која се могу користити за одређену врсту линијског превоза путника, која се објављује 

у Службеном листу оппштине Житиште. 

 

V. ВОЗИЛА 

 

Члан 14. 

Превоз путника се обавља аутобусима који морају испуњавати прописане техничке услове о 

исправности возила као и услове прописане овом Одлуком. 

Возила којима се обавља превоз морају бити уредно обојена, чиста и проветрена. 

У Зимском периоду возила у току вршења ревоза морају бити загрејана. 

За време стајања на почетној и крајњој станици, а пре уласка путника у возило, возно 

особље је дужно да возило прегледа, очисти и проветри. 

 

Члан 15. 

У возилу којим се обавља превоз мора се налазити уговор о раду за возача, или потврда да је 

возач радно ангажован код превозника, важећи ред вожње, односно фотокопија важећег реда 

вожње оверена печатом и потписом овлашћеног лица превозника, важећи и оверен ценовник, 

општи услови превоза, назив линије истакнут у доњем десном углу ветробранског стакла и са 

стране поред улазних врата, а на бочним странама назив превозника. 

У важећем и овереном ценовнику из става 1. овог члана цена превоза по путном километру 

не може бити нижа од прописане цене. 

Када возило не врши редован превоз путника са предњег дела ветробранског стакла уклања 

се табла са означеном линијом а ставља се одговарајуће обавештење. 

 

Члан 16. 

Возила којима се врши превоз путника морају имати путни налог који садржи нарочито: 

назив превозника, ознаку возила, податке о посади возила, о релацији на којој се врши превоз, 

потпис и оверу потписа лица одговорног за техничку исправност возила и др. 

 

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА И ПУТНИКА 

 

Члан 17. 
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Посаду возила чине возач, или возач и кондуктер у зависности од начина организовања 

наплате превоза. 

 Возач је дужан да возило зауставља на свим стајалиштима на линији и да приликом 

заустављања отвори предња врата. 

 Возач не сме покренути возило док се не увери да су сва врата затворена. 

 

Члан 18. 

 Путници могу улазити и излазити из возила само кад је возило заустављено. У случају 

потребе посада возила је дужна да омогући излазак путника на безбедан начин и изван стајалишта.  

 Превозник је дужан да у возилу обележи најмање једно седиште намењено за инвалиде, 

старе и болесне особе, труднице и лица са малом децом. 

 

Члан 19. 

 За коришћење превоза путник је дужан да у возилу поседује оверену возну карту, 

претплатну карту или другу важећу возну исправу. 

 Путник је дужан да на захтев овлашћеног лица превозника покаже возну исправу. 

 Уколико путник исту не поседује, односно одбија да је покаже, дужан је да овлашћеном 

службеном лицу превозника пружи податке о свом идентитету. 

 У случају прекида саобраћаја или квара возила, превозник је дужан да путницима омогући 

да истим картама могу да наставе започету вожњу другим возилом. 

 

Члан 20. 

 У случају непредвиђених околности услед више силе или штрајка, превозник је дужан да 

обезбеди на свакој линији најмање два поласка у току радног дана. 

 

Члан 21. 

 Ствари нађене у возилу и на стајалишту предају се посади возила. За нађене ствари посада 

возила ће лицу које је нашло ствари издати потврду са кратким описом ствари, назначити број 

линије, број возила и време налажења. 

 Уколико се власник нађених ствари не пронађе за време вожње, посада возила ће ствари и 

копију потврде из претходног става овог члана предати надлежном органу у року од 24 часа. 

 

Члан 22. 

 Превозник је дужан да у возилу којим врши превоз, на видном месту истакне извод који 

садржи одредбе које се односе на понашање путника у возилу, као и врсту и количину пртљага и 

ствари које путник може унети у возило. 

 

Члан 23. 

 Забрањено је:  

1. Улазити у возило у напитом стању, 

2. Уносити у возило животиње, 

3. Уносити у возило оружје, осим ловачког и спортског у футроли, и осим лица која су 

посебним прописима овлашћена за ношење оружја, 

4. Уносити у возило ствари које могу повредити путнике и оштетити возило, 

5. Уносити у возило запаљиви и експлозивни материјал, 

6. Узнемиравати саобраћајно особље и путнике виком, непристојним понашањем и сличним 

поступцима, 

7. Пушити у возилу, 

8. Бацати отпатке и пљувати. 

Превозник је дужан да забране из претходног става истакне на видном месту у возилу као и 

да опомене путника који поступа противно забранама. 
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Путник који и поред опомене изврши радњу из става 1. овог члана, биће удаљен из возила и 

надлежни орган ће покренути поступак против њега. 

 

 

VII. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

 

Члан 24. 

Превозник је дужан да свој рад и пословање организује у складу са одредбама ове одлуке, 

тако да континуирано и несметано пружа услуге линијског превоза корисницима, у прописаном 

обиму, врсти и квалитету. 

У случају изненадног застоја или краћег поремећаја у саобраћају, превозник је дужан да 

организује превоз на начин да путници у најмањој могућој мери осете последице поремећаја, 

односно да у што краћем року предузме мере за поновно успостављање редовног превоза. 

Превозник је дужан да у случају неисправности возила исто уклони из јавног превоза 

путника у року од 90 минута. 

У току важења реда вожње, јавни линијски градски или приградски превоз може се 

привремено обуставити или изменити у случајевима из члана 4. ове Одлуке. 

Превозник је дужан да пре почетка обуставе или измене превоза о томе обавести преко 

средстава јавног информисања и кориснике превоза. 

 

VIII. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ 

ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

 

Члан 25. 

 Превозник је дужан да у случају прекида или смањеног обима обављања линијског превоза 

насталог због непредвиђених околности или штрајка, о томе одмах обавести Општинско веће и да 

уз обавештење достави предлог начина обављања линијског превоза у складу са потребама као и 

друге мере потребне за наставак пружања услуге. 

 У случају прекида или смањеног обима обављања линијског превоза насталог због штрајка, 

превозник је дужан да уз обавештење достави одлуку о ступању у штрајка, изјаву о начину 

обезбеђивања минимума процеса рада и редове вожње за време штрајка. 

 На основу добијеног обавештења, Општинско веће одлучиће се предузимању мера за 

отклањање насталих последица, као и других потребних мера за наставак пружања услуге. 

 У случају прекида линијског превоза услед штрајка, превозник је дужан да обезбеди 

минимално 75% од планираног обима рада у обављању линијског превоза. 
 

Члан 26. 

Превозник може на одређеним релацијама и у одређено време да повећа или смањи број 

полазака, ако за то постоји оправдана потреба (школска година, верски празници, одржавање 

културних, уметничких, спортских и других манифестација), уз сагласност Општинског већа. 

 

IV. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
Приредно друштво, друго правно лице или предузетник коме Општина повери обављање 

комуналне делатности јавног превоза путника, ће вршити и послове организације, контроле и 

реализације система превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине 

Житиште, и исто је дужно да обезбеди штампање и дистрибуцију карата, послове информисања 

путника, контролу возних исправа у аутобусу, контролу спровођења реда вожње и обављање 

диспечерских послова. 

 
 

IX. НАДЗОР 
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Члан 28.       
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши одељење Општинске управе надлежно 

за послове саобраћаја. 

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и над обављањем ове комуналне 

делатности врши комунални инспектор Општинске управе општине Житиште.  

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има право, дужности и овлашћења 

утврђена законима којима се уређују комуналне делатности и превоз путника. 
 

         Члан 29. 
                                                                  

Против решења комуналног инспектора Општинске управе може се изјавити жалба 

Општинском већу у року од 15 дана, од дана достављања. 
 

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 30. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако поступи супротно одредбама ове Одлуке. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај 

предузетник ако поступи супротно одредбама ове Одлуке. 

Новчаном казном у износу од 30.000.00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у 

правном лицу ако поступи супротно одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 31. 

 Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај возач 

возила ако се не придржава регистрованог и овереног реда вожње. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај члан посаде 

возила ако поступа супротно одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 32. 

Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај путник ако 

одбије да покаже возну исправу и уколико се понаша супротно одредбама ове Одлуке. 

 

XI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о обављању јавног превоза путника 

на територији општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 47/2013), Одлука о 

измени и допуне одлуке о обављању јавног превоза путника („Службени лист оппштине Житиште“ 

број 26/2014 и 5/2017).  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Житиште“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број: I-020-17/2022 

Дана: 15. 9. 2022. 

Житиште 

       Председница Скупштине општине 

                                   Ивана Петрић с.р. 
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На основу  члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике 

Србије“ број 25/2019) и члана  42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине 

Житиште“ број 10/2019) Скупштина општине  Житиште  дана 15. 9. 2022. године  донела је   

 

Р Е Ш Е Њ Е  О  ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ 

ПОТВРДЕ О СМРТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I 

                  У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање  времена и узрока 

смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврда о смрти на територији општине 

Житиште (Службени лист општине Житиште  број 31/19,  33/20, 4/21) врши се допуна  и то на 

начин да се у став I после редног броја 17. додаје редни број 18. који гласи  ,,др Леа Бољевић“. 

                Остале одредбе Решења остају непромењене. 

 

II 

Ово решење објавити  у „Службеном листу Општине Житиште“.  

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-512-1/2022 

Дана: 15. 9. 2022. 

Председница  Скупштине општине  Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

*** 

На основу  члана 32. тачка 9  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број129/07 и 83/14 ), члана 15.  18. и 19. Закона о библиотечко- информацијоној делатности  

(„Службени гласник Републике Србије“ 52/11 и 78/21 ), члана 28.  Закона о култури („Сл. гласник 

Републике Србије“ број 72/09, 13/16, 20/2016, 6/20 47/21 и 78/21 ) и члана 42. Статута Општине 

Житиште – пречишћен текст („Службени лист Општине Житиште“ бр.10/2019) Скупштина 

Oпштинe Житиште на седници одржаној дана 15. 9. 2022. године, донелa је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I 

              Даје се сагласност на  Одлуку о измени и допуни Статута Библиотеке ,,Бранко 

Радичевић“ Житиште донету од стране Управног одбора Библиотеке ,,Бранко Радичевић“  

Житиште дана 9. септембра 2022 . године.  

II  

 Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Aутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                     Председница    

Број: 1-022-17/2022                                                                   Скупштине Општине Житиште 

Дана:  15 .9. 2022.                                                                                       Ивана Петрић с.р. 

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

13/ 129/2007 , 47/2018) члана 27. и 41. Закона о култури (Службени гласник Републике Србије број 

72/ 09, 13/ 16,   30/16,  6/20 , 47/21 и 78/21)  и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени 

лист Општине Житиште“ број: 10/2019 ), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној 

дана  15. септембра 2022.  године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

БИБЛИОТЕКЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  

ЖИТИШТЕ 

 

I 

 Разрешавају се функције  председника и чланова Управног одбора Библиотеке „Бранко 

Радичевић“ Житиште  услед истека мандата и то:Светлана Бабић, Житиште – председник, 

- Љубица Новак Житиште – чланица и  Тања Балош, Торак - члан 

 

 

II  

 Именују се председник и чланови Управног одбора Библиотеке „Бранко Радичевић“ 

Житиште и то: 

 

- Светлана Бабић, Житиште – председница,  представница испред локалне самоуправе: 

- Љубица Новак – чланица.  представница испред локалне самоуправе 

- Вања Давидовић – чланица,  представница испред локалне самоуправе 

- Дворак Еде -  члан , представник  испред локалне самоуправе 

- Кристина Чикош Рапајић  - чланица,   представница из  реда запослених,  књижничар  

 

Именовање се врши на мандатни период од 4 године. 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.  

 

Република Србија                                         

Аутономна Покрајина Војводина                                                                          

Општина Житиште 

СКУПШТИНА Општине                                                               Председница 

Дана: 15. септембра 2022 . године      

Број I-022-16/2022-1                                                        Скупштине  Општине  Житиште 

Ж И Т И Ш Т Е                                                                                       Ивана Петрић с.р.                                                                        
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 

129/2007) члана 33. и 45. Закона о култури (,,Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 

13/2016 , 30/2016,   6/20 , 47/21 и 78/21) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута Општине Житиште 

(„Службени лист Општине Житиште“ број: 16/2008,  20/2013), Скупштина Општине Житиште, на  

14. седници одржаној дана  15.  септембра 2022. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊЕ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

БИБЛИОТЕКЕ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' ЖИТИШТЕ 

 

I 

 

 Разрешавају се функције  председника и члана Надзорног одбора Библиотеке ''Бранко 

Радичевић'' Житиште , а услед истека мандата и то:  Милана Рајић из Српског Итебеја 

председница, Татјана Мандић из Банатског Двора- чланица и Драган Миленковић из Банатског 

Карађорђева представник запослених. 

 II 

 

             Овим Решењем именују се председник чланови Надзорног одбора Библиотеке ,, Бранко 

Радичевић „ Житиште и то:  

- Милана Рајић  Кецић из Српског Итебеја председница, представница испред локалне 

самоуправе 

- Татјана Мандић из Банатског Двора- чланица представница испред локалне самоуправе 

-  Драган Миленковић из Банатског Карађорђева, члан, дипломирани библиотекар 

представник запослених. 

 

   Именовање се врши на мандатни период од 4 године.  

  

     III 

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.  

 

Република Србија                                         

Аутономна Покрајина Војводина                                                                          

Општина Житиште 

СКУПШТИНА Општине                                                               Председница 

Дана: 15. септембра 2022. године      

Број I-022-16/2022-2                                                        Скупштине  Општине  Житиште 

Ж И Т И Ш Т Е                                                                                       Ивана Петрић с.р.                                                                         
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На основу члана  32. став 1. тачка 9.  и  члана 20. Закона о локалној самоуправи  („Службени  

гласник Р. Србије“ број 129/07 47/2018) чл. 42.  Статута Општине Житиште („Службени  лист 

Општине Житиште“ број 10/2019 )   и члана 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Србије“ број 24/2011) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној 

дана  15. 9. 2022.  године донела следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

           Даје се сагласност на Измене и допуне Финансијског плана Центра за социјални рад 

Житиште за 2022. годину усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад Житиште 

број 551-94/22-2 од дана 24.6.2022. године 

II 

 

            Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“. 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОпштинаЖитиште 

Скупштина Општине Житиште                        

Број : I-022-10/2022  

Дана: 15.9.2022. године                                      

Житиште     

 

 

 

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007,  47/2018), 

члана 10-14. и 123. Закона о социјалној заштити и члана („Службени гласник РС“ 24/2011),  члана 42. 

Статута Општине Житиште – пречишћен текст  („Службени лист општине Житиште“ број: 10/19), 

Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 15. 9. 2022.  године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I 

 Разрешавају се дужности председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад Општине 

Житиште и то: 

Испред локалне самоуправе  

- Исидора Савановић из Житишта   председница 

- Милена  Аврамов   чланица 

- Јон Лелeа - члан 

Из реда запослених:  

- Бекић Душан   – члан 

- Мирјана Бошковић из Равног Тополовца -  члан 

 

II 

            Именују се председник и чланови Управног одбора Центра за социјални рад општине Житиште  и то 

: 

испред локалне самоуправе 

- Исидора Савановић   из Житишта    председница   

- Милена Аврамов из Банатског Карађорђево  чланица  

- Јон Лелеа из Торка  - члан 

Из реда запослених:  

- Душан Стоисављевић  – члан 

- Мирјана Бошковић из Равног Тополовца -  чланица 

  

   Именовање се врши на мандатни период од 4 године. 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште 

 

Образложење 

           Правни основ за доношење решења о именовању и разрешењу чланова Управног одбора  чини Закон 

о локалној самоуправи као и Закон  о социјалној заштити  којим је прописано је да су органи центра за 

социјални рад директор, управни одбор и надзорни одбор, као и да Управни одбор Центра за социјални рад 

има пет чланова од чега су два  представника запослених, те да органе управљања именује оснивач на 

мандатни период од четири године , а делокруг рада се утврђује Статутом установе у складу са Законом. 

Установа социјалне заштите  је доставила предлог кандидата за чланове управног и надзорног одбора 

представнике испред запослених, а административно мандатна комисија је утврдила предлог  Решења о 

разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора установе и упутила СО на даљи поступак.  

Република Србија      

Аутономна Покрајина Војводина                         

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-022-9/2022-1                                                                                                  

Дана: 15 .9. 2022.                                                                                          

Председница 

Скупштине општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 



Број 24.        15. септембар 2022. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  18.  

 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члан 10.-

14. и 123 . Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“ 24/2011) и члана 42. Статута Општине 

Житиште  - пречишћен текст („Службени лист општинеЖитиште“ број: 10/2019), Скупштина општине 

Житиште, на седници одржаној дана  године, дана 15. 9. 2022. доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I 

 Разрешавају се дужности председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад 

општине Житиште и то: 

испред локалне самоуправе: 

- Миленко Милаковић из Банатског Двора  председник 

- Барна Едвин из Торде   - члан 

Из реда  запослених:  

- Стоjисављевић Душан из Житишта    

II 

 Именују се председник и чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Житиште и 

то: 

Испред локалне самоуправе: 

- Миленко Милаковић  из Банатског Двора,  за председника  Надзорног  одбора  

- Барна Едвин  из Торде за члана Надзорног  одбора 

- Испред запослених : 

- Тања Кубура  за чланицу Надзорног одбора  

Именовање се врши на мандатни период од 4 године. 

III 

 Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житште“.  

 

Образложење 

          Правни основ за доношење решења о именовању и разрешењу чланова Надзорног  одбора  чини Закон 

о локалној самоуправи као и Закон  о социјалној заштити  којим је прописано је да су органи центра за 

социјални рад директор, управни одбор и надзорни одбор, као и да Надзорни одбор Центра за социјални рад 

има члана чланова од чега су два  представника оснивача, а један запослених, те да органе управљања 

именује оснивач на мандатни период од четири године , а делокруг рада се утврђује Статутом установе у 

складу са Законом. Установа социјалне заштите  је доставила предлог кандидата за чланове надзорног 

одбора представнике испред запослених, а административно мандатна комисија је утврдила предлог  

Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Надзорног  одбора установе и упутила СО на 

даљи поступак.  

Република Србија      

Аутономна Покрајина Војводина               

     Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-022-9/2022-2 

Дана: 15. 9. 2022. 

 

Председница Скупштине општине  Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

           

 

 

 

   



Број 24.        15. септембар 2022. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  19.  

 

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

129/2007), члана 34. и 35. Закона о туризму ( „Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 

93/2012 и 84/2015) и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист 

општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана   15. 

септембра 2022.  донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 

 

  

                I Разрешавају се дужности председника и члана Управног одбора Туристичке 

организације Општине Житиште , а  услед истека мандата:  

- Милан Шупут, Житиште - председник 

- Дијана Рибић, Честерег – члан 

- Дејан Стојановић, Житиште -  члан 

- Ратко Кушић, Житиште - члан 

- Јованка Рајић, Српски Итебеј – члан 

 

II       Именују се председник и чланови Управног одбора Туристичке организације Општине 

Житиште и то: 

 

- Милан Шупут, Житиште - председник 

- Дијана Рибић, Честерег – члан 

- Дејан Стојановић, Житиште -  члан 

- Ратко Кушић, Житиште - члан 

- Јованка Рајић, Српски Итебеј – члан 

-  

III          Именовање се врши  на мандатни период од 4 године  

IV   

 Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 

   

Република Србија                                                                                                

 Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                 Председница СО Житиште 

Број: I-024 -3/2022-1 

У Житишту, дана 15. септембра 2022.                                                           Ивана Петрић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 24.        15. септембар 2022. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  20.  

 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

83/2014 и 47/2018) члана 35 и 37. Закона о туризму („Службени гласник РС“) члана 42 Статута 

општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019), Скупштина општине 

Житиште, на седници одржаној дана 15. 9. 2022. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 

 

  

I 

 

Разрешавају се дужности председника и члана Надзорног одбора Туристичке организације 

Општине Житиште , а  услед истека мандата:  

- Мима Новаковић - председник 

- Поша Нандор – члан 

- Јелена Рајилић -  члан 

 

II 

 

 

Именују се председник и чланови Надзорног одбора Туристичке организације Општине 

Житиште и то: 

 

- Мима Новаковић - председник 

- Поша Нандор – члан 

- Јелена Рајилић -  члан 

 

 

          Именовање се врши  на мандатни период од 4 године  

 

III  

 

 Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 

   

Република Србија                                                                                                

 Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                 Председница СО Житиште 

Број: I-024 -3/2022-2 

У Житишту,  дана   15. септембра  2022                                                    Ивана Петрић с.р. 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



Број 24.        15. септембар 2022. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  21.  

 

      На основу члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/2007 , 47/2018),  

члана 54 и 55.  и 116. Закона о основама васпитања и образовања (Службени гласник Републике Србије број:   

88/2017, 27/2018, 10/2019, 27/2018, 6/2020 и 129/2021) и члана 42. Статута општине Житиште („Службени 

лист општине Житиште“ број: 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 

15. 9 .2022. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ 

 

 

            I  Разрешава се функције члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ 

Житиште Драгана Рељић из Житишта – представник испред локалне самоуправе именована решењем   број: 

I-022-11/2020 дана 23. 9. 2020.  

 

 II За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује се  

Чедомир Половина  из Житишта – представник испред локалне самоуправе. 

  

 III Мандат новоименованог чланова у Управном одбору Предшколске установе „Десанка 

Максимовић“ Житиште траје док траје мандат Управног одбора изаброног решењем I-022-11/2020 дана 23 

.9. 2020. 

             IV  Сходно члану 54, став 15. Закона о основама вапитања и образовања (Службени гласник 

Републике Србије број: 72/2009, 53/2011, 55/2013,68/2015, 62/2016) Решење је о именовању и разрешењеу 

чланова управног одбора је коначно у управном поступку. 

             Решење објавити у „Службеном листу општине Жититше.  

 

Образложење 

 

       Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама вапитања и образовања  и 

Статуту општине Житиште који предвиђају да се од стране оснивача именује орган управљања васпитно-

образовне установе. Орган управљања  васпитно-образовне установе, Управни  одбор  има 9 чланова,  и 

чине га  по три преставника родитеља, запослених и представника испред локалне самоуправе, a Управни 

одбор установе именован је Решењем оснивача I-022-11/2020 дана 23. 9. 2020. Како је чланица Управног 

одбора представница локалне самоуправе, Драгана Рељић засновала радни однос у Предшколској установи 

,,Десанка Максимовић“ дошла је  у ситуацију да заступа интересе више структура  те су стекли услови 

сходно члану  116. Закона о основама васпитања и образовања за разрешење са функције члана Управног 

одбора.Комисија за административно мандатна питања СО Житиште је потом предлжила да се за члана 

Управног одбора испред локалне самоуправе именује  нови кандидат те констативала  да предложени 

кандидат за члана управног одбора  нема сметњи из члана  54. Закона за именовање у чланство  управног 

одбора, да  неће доћи у ситуацију да заступају интересе  више структура јер није запослен у претшколској 

установи, нема дете које похађа предшколску установу и није одборник СО Житиште. За представнике  у 

управном одбору испред локалне самоуправе прибављју се  мишљења од стране Националног савета 

румунске националне мањине и Националног савета мађарске националне мањине јер се васпитно-

образовни програм одвија и на језицима мањина.  Законом је прописано да мандат члана који замењује 

претходно изабраног члана траје док траје мандат Управног одбора . 

   

   На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву.   

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Број: I-022-14/2022 

Дана: 15. 9 .2022. 

Ж И Т И Ш Т Е  

    Председница СО Житиште 

Ивана Петрић с.р. 



Број 24.        15. септембар 2022. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  22.  

 

На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број 

129/07, 101/2016 и 47/2018) члана 116. Закона о основама образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број   88/2017 и 27/2018)  и члана 42. Статута Општине Житиште - 

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

Житиште на седници одржаној дана 15.9.2022.  године доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ ЖИТИШТЕ 

 

I 

 

       Разрешавају се чланови  Школског одбора Основне школе „Свети Сава “ Житиште , а услед  

истека мандата и то: 

1. Домазет  Владанка – представница  из реда  родитеља 

2. Сивчевић Далиборка -  представница из реда  родитеља  

3. Туцић Владимир –представник  из реда родитеља 

4. Милосављевић Татјана – представница  запослених 

5. Марија Пејић – представница запослених 

6.  Николић Соња  представница запослених 

7. Савановић Драган – представник  испред локалне самоуправе 

8. Јонел Чипу  - представник  испред локалне самоуправе  

9. Анита Бабић -  представница   испред локалне самоуправе  

  

II 

 

 За чланове Школског одбора Основне школе „Свети Сава “ Житиште  именује се: 

1. Павловић Жељка – представница  из реда  родитеља 

2. Сивчевић Далиборка -  представница из реда  родитеља  

3. Туцић Владимир –представник  из реда родитеља 

4. Секошан Сања - представница  запослених 

5. Милошевић  Драгана – представница запослених 

6.  Николић Соња  представница запослених 

7. Савановић Драган – представник  испред локалне самоуправе 

8. Кристина Стојан Рили  - представник  испред локалне самоуправе  

9. Анита Бабић -  представница   испред локалне самоуправе  

  

       Мандат новоименваних чланова траје четири године. Мандат чланова школског одбора  

тече од дана именовања чланова. 

III 

  

             Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.   

 

 

Образложење 

 

       Правни основ за доношење овог решења налази се у  Закону о основама вапитања и 

образовања  и Статуту Општине Житиште који предвиђају да се од стране оснивача Скупштине 

општине именује орган управљања. Орган управљања школе, школски одбор  има 9 чланова, 

обухвата по три преставника родитеља, представника запослених и представника испред локалне 

самоуправе.  
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Како је досадашњим члановима Школског одбора Основне школе „Свети Сава Житиште 

истекао мандат доноси  се решење о разрешењу чланова Школског одбора услед истека мандата. 

 Истим Решењем именују се чланови школског одбора на мандатни период од 4 године и то 

на предлог Савета родитеља, наставничког већа и локалне самоуправе- Општине Житиште. 

Комисија за адмнинистративно мандатна питања Општине Житиште констатовала је да је  од 

стране овлашћених предлагача прибављен предлог за чланове школског одбора, те да  je  дописом  

основне школе број  I-022-7/2022 од дана 13. 6. 2022. достављен предлог чланова преставника 

запослених и представника испред родитеља, а Комисија за адмнинистративно мандатна питања 

СО  Житиште је утврдила свеобухватан предлог решења. За све наведене кандидате утврђено је да 

нису у позицији да заступају интересе више сфера, те да представници локалне самоуправе, нису 

запослени у наведеној школи, да немају децу на школовању у предметној школи нити су 

одборници.  За чланове школског одбора представнике испред локалне самоуправе прибављено је 

позитивно  мишљење Националног савета румунске националне мањине.  

    На основу наведеног СО Житиште донела је решење као у дипозитиву. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Жититше 

Број: I-022-7/2022                                                

Дана:  15.  септембар 2022.  године 

Ж и т и ш т е      

                                                                                  

Председница  Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

*** 

На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број 

129/07, 101/2016 и 47/2018) члана 116. Закона о основама образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број: 88/2017, 27/2018, 6/2020 и 129/2021)  и члана 42. Статута 

Општине Житиште - пречишћен текст („Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019) 

Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 15. септембра 2022.  доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО 

 

I 

       Разрешавају се чланови  Школског одбора Основне школе „Никола Тесла  „Банатско 

Карађорђево“, а услед  истека мандата и то: 

1. Јасна Банч– представница  из реда  родитеља 

2. Шари Енике   -  представница из реда  родитеља  

3. Драгана Карлаш  –представница   из реда родитеља 

4. Милана Рајић – представница  запослених 

5. Снежана Војновић  – представница запослених 

6. Анамарија Нађ -  представница запослених 

7. Ерика Детки Ковач   – представница  испред локалне самоуправе 

8. Бранка Матић – представница   испред локалне самоуправе  

9. Данило Ђукић  -  представник   испред локалне самоуправе  
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II 

 

 За чланове Школског одбора Основне школе „Никола Тесла  „Банатско Карађорђево“ 

именује се: 

1. Јасна Банч– представница  из реда  родитеља 

2. Шари Енике   -  представница из реда  родитеља  

3. Надица Дукадиновић  –представница   из реда родитеља 

4. Соња Кајтес – представница  запослених 

5. Снежана Војновић  – представница запослених 

6. Анамарија Нађ -  представница запослених 

7. Ерика Детки Ковач   – представница  испред локалне самоуправе 

8. Тамара Марчетић – представница   испред локалне самоуправе  

9. Данило Ђукић  -  представник   испред локалне самоуправе  

  

        Мандат новоизабраних чланова траје четири године.  

 

III 

  

             Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.   

 

Образложење 

       Правни основ за доношење овог решења налази се у  Закону о основама вапитања и 

образовања  и Статуту Општине Житиште који предвиђају да се од стране оснивача Скупштине 

општине именује орган управљања. Орган управљања школе, школски одбор  има 9 чланова, 

обухвата по три преставника родитеља, представника запослених и представника испред локалне 

самоуправе.  

 

             Како је досадашњим члановима Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“ Банатско 

Карађорђево истекао мандат доноси  се решење о разрешењу чланова Школског одбора услед 

истека мандата. 

   Истим Решењем именују се чланови школског одбора на мандатни период од 4 године и то 

на предлог Савета родитеља, наставничког већа и локалне самоуправе- Општине Житиште. 

Комисија за адмнинистративно мандатна питања Општине Житиште констатовала је да је  од 

стране овлашћених предлагача прибављен  предлог за чланове школског одбора, те да  je  дописом  

основне школе број: I-022-12 /2022 од дана  7. септембра  2022 достављен предлог чланова 

преставника запослених и представника испред родитеља, а  Комисија за адмнинистративно 

мандатна питања СО  Житиште је утврдила свеобухватан предлог решења. За све  наведене 

кандидате утврђено је да нису у позицији да заступају интересе више сфера, те да представници 

локалне самоуправе, нису запослени у наведеној школи, да немају децу на школовању у  

предметној школи нити су одборници.  За чланове школског одбора представнике испред локалне 

самоуправе прибављено је мишљење Националног савета мађарске националне мањине.  

    На основу наведеног СО Житиште донела је решење као у дипозитиву. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Жититше 

Број: I-022- 12/2022 

Дана: 15. септембар 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. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ 

број 129/2007, 47/2019) члана 116. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018, 6/2020 и 129/2021), и члана 42. Статута Општине 

Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 22/2018 пречишћен текст) Скупштина 

Општине Житиште на седници одржаној дана 15. септембра 2022.  доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ 

 

I 

 

       Разрешавају се чланови  Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј , 

а услед  истека мандата и то: 

1. Гордана Матић – представница  из реда  родитеља 

2. Данијела Гргић-  представница из реда  родитеља  

3. Илдико Патаи  –представник  из реда родитеља 

4. Обрад Станојевић – представник  из реда запослених 

5. Хермина Њергеш -представница  из реда запослених 

6. Татјана Рајић- представник  из реда запослених 

7. Јухас Шандор,  представник  испред  локалне самоуправе 

8. Мариа Тома,   представница  испред  локалне самоуправе  

9. Милан Јокановић,  представник  испред  локалне самоуправе 

 

II 

 За чланове Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј именује се: 

1. Гордана Матић – представница  из реда  родитеља 

2. Љиљана Мркшић-  представница из реда  родитеља  

3. Илдико Патаи  –представница  из реда родитеља 

4. Татјана  Рајић– представница  из реда запослених 

5. Хермина Њергеш ,представница  из реда запослених 

6. Милица Зубовић - представница  из реда запослених 

7. Јухас Шандор,  представник  испред  локалне самоуправе 

8. Мариа Тома,   представница  испред  локалне самоуправе  

9. Васа Живанов ,  представник  испред  локалне самоуправе 

  

 

       Мандат новоизабраних чланова траје четири године.  

 

III 

  

             Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.   

 

Образложење 

 

       Правни основ за доношење овог решења налази се у  Закону о основама вапитања и 

образовања  и Статуту Општине Житиште који предвиђају да се од стране оснивача Скупштине 

општине именује орган управљања. Орган управљања школе, школски одбор  има 9 чланова,  

обухвата по три преставника родитеља, представника запослених и представника испред локалне 

самоуправе.  
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                Како је досадашњим члановима Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ 

Српски Итебеј истекао мандат доноси  се решење о разрешењу чланова Школског одбора услед 

истека мандата. 

       Истим Решењем именују се чланови школског одбора на мандатни период од 4 године и 

то на предлог Савета родитеља, наставничког већа и локалне самоуправе- Општине Житиште. 

Комисија за адмнинистративно мандатна питања Општине Житиште констатовала је да је  од 

стране овлашћених предлагача прибављен  предлог за чланове школског одбора, те да  je  дописом  

основне школе број I-022-11/2022 од дана 2. 9. 2022.    достављен предлог чланова представника 

запослених и представника испред локалне самоуправе, а Комисија за адмнинистративно 

мандатна питања СО  Житиште је утврдила свеобухватан предлог решења. За све  наведене 

кандидате утврђено је да нису у позицији да заступају интересе више сфера, те да представници 

локалне самоуправе нису запослени у наведеној школи, да немају децу на школовању у  

предметној школи нити су одборници у СО Житиште. За чланове школског одбора представнике 

испред локалне самоуправе прибавља се мишљење Националног савета мађарске националне 

мањине.  

    На основу наведеног СО Житиште донела је решење као у дипозитиву. 

       

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Жититше 

Број: I-022- 11/2022                                                    

Дана:15. септембра 2022.  

Ж и т и ш т е                          

 

                                                              

Председница  Скупштине општине Житиште 

                                                    Ивана Петрић с.р. 

 

 

***** 

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 

број 129/07, 83/2014, 47/2018 и 111/2021), члана 12. и члана 61. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016 и 88/2019) и члана 42. Статута општине 

Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина 

општине Житиште је на седници одршаној дана 15.  9. 2022. године донела следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

о давању саласности на Посебан програм коришћења субвенција  

ЈКСП „Екос“ Житиште 

 

I 

 Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција ЈКСП „Екос“ Житиште за 2022. 

годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште актом број 295/2022 од дана 

14.09.2022. године 

II 

 Даје се сагласност ЈКСП „Екос“ Житиште да уложи капитал у „Екотренд-плус“ ДОО 

Житиште. 

III 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Образложење  
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 Правни основ за доношење овог решења налази се у члану 61. Законa о јавним предузећима,  

који прописује да се Посебан програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган 

јединице локалне самоуправе. Члан 12. истог Закона прописује да јавно предузеће може улагати 

капитал у већ основана друштва капитала, уз претхону сагласност оснивача. Надзорни одбор ЈКСП 

„Екос“ Житиште је донео Посебан програм коришћења субвенција актом број 295/2022 на који 

сагласност даје Скупштина општине Житиште, уз који акт је доставио и захтев за одобравање 

преноса финансијских средстава добијених по основу субвеција. Општина Житиште је Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022. годину определила средства за доделу субвенција 

јавном предузећу. Одељење за буџет, финансије и трезор Општинске управе дало је позитивно 

мишљење, а Општинско веће утврдило предлог Решења о давању сагласности на Посебан програм 

коришћења субвенција  и доставило Скупштини општине Житиште на разматрање и усвајање. На 

основу свега наведеног Скупштина општине Житиште даје сагласност на Посебан програм 

коришћења субвенција ЈКСП „Екос“ Житиште за 2022. годину за куповину аутобуса у циљу 

унапређења услуга превоза путника на територији општине Житиште, и даје сагласност да се 

капитал уложи у Привредно друштво за грађевинарство, услуге, производњу и трговину 

„Екотренд-плус“ доо Житиште. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште 

Број: I-023/3/2022 

Дана: 15.  9. 2022. године 

Ж и т и ш т е 

   Председница Скупштине Општине Житиште 

   Ивана Петрић с.р. 

 

 

***** 

 

На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број 129/2007 и 

83/2014), члана 47. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019) 

члана 56. и 57. Пословника Скупштине Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ 

број 39/2019) и члана 4-6 Одлуке о образовању Савета за међунационалне односе Општине 

Житиште  („Службени лист Општине Житиште“ број 41/2016), Скупштина општине Житиште на 

седници одржаној дана 15. септембра 2022.  године  доноси  

 

Решење о избору чланова Савета за међунационалне односе општине 

Житиште 

 
I 

 

У Савет за међунационалне односе општине Житиште, а по предлогу овлашћених 

предлагача  бирају се следећи чланови: 

1. Шаги Кукли Кристина из Торде, представник мађарске националне заједнице, а на 

предлог Националног савета мађарске националне мањине 

2. Патаи Атила из Новог Итебеја представник мађарске националне заједнице, а на 

предлог Националног савета мађарске националне мањине 

3. Буре Маријета из Торка  представник румунске  националне мањине, а на предлог 

Националног савета румунске  националне мањине 
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4.  Барбул Драган из Честерега  представник ромске  националне мањине, а на предлог 

Националног савета ромске националне мањине 

5. Мира Спасојевић из Међе представник српског народа, а на предлог Комисије за 

административно мандатна питања Скупштине општине Житиште 

6. Владимирка Иветић из Торка представник српског народа, а на предлог Комисије за 

административно мандатна питања Скупштине општине Житиште 

7. Каран Љубормир из Међе представник српског народа, а на предлог Комисије за 

административно мандатна питања Скупштине општине Житиште 

8. Давор Ћургуз из Житишта представник српског народа, а на предлог Комисије за 

административно мандатна питања Скупштине општине Житиште 

II 

 

Мандат чланова Савета траје 5 година и тече од тренутка избора за члана Савета за 

међунационалне односе општине Житиште. 

  

Доношењем овог решења престаје мандат  члановима   Савета за међунационалне 

односе општине Житиште  изабраних решењима број  и то Чордаш Јожефу из Новог Итебеја, 

Виорел Гереу из Торка,  Шаги Кукли Кристини из Торде, Николић Зорану из Житишта, 

Иветић Владиирки из Торка, Кукољ Љубормиру из Међе, Мири Спасојевић из Међе  Давору  

Ћургузу  из Житишта . 

 

                                                                       III 

 

               Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ .  

 

Република Србија 

Аутономна покрајина  Војводина                   Председница  Скупштине општине Житиште  

Општина Житиште                                                                            

Скупштина општине Житиште                                       Ивана Петрић с.р. 

Број : I-02-14/2022 

У Житишту дана 15. 9. 2022.               
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На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  („Службени  гласник 

Републике  Србије“ број 127/09 , 47/2018)  и   чл. 42.  и 71. Статута Општине Житиште – 

пречишћен текст  („Службени  лист Општине Житиште“ број 10/19)  Скупштина Општине 

Житиште је на својој седници одржаној дана  15. септембра 2022. године донела  следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I 

 

      Усваја се Извештај о раду Општинске управе Житиште  за 2021. годину.  

 

II 

 

      Закључак  ће се објавити  у „Службеном листу Општине Житиште“ . 

 

 

Република  Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина 

ОпштинаЖитиште 

Скупштина Општине 

Број : I-022-13/2022 

Дана : 15. 9. 2022. године 

Житиште 

Председница Скупштине Општине Житиште 

 Ивана Петрић с.р. 

 

 

На основу члана 32. и 98.  Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Србије број 129/2007,  101/2016, 47/2018 ) , члана 42. Статута Општине Житиште  (Службени лист 

Општине Житиште број 16/2008, 20/2013, 19/2018 )   и  члана 12. Одлуке о образовању  Савета  за 

међунационалне односе Општине Житиште („Сл. лист Општине Житиште“, бр.41/2016 и 34/2017)  

Скупштина  Општине Житиште на седници одржаној дана 15. септембра 2022. донела   јеследећи  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I    Усваја се Извештај о раду Савета за међунационалне односе  Општине Житиште  за период 

2017-2022. годину . 

 

II   Закључак објавити у Службеном листу Oпштине Житиште. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште  

Број:I-020-25/2022                                                                           

Дана: 15. септембра  2022.године                                                                  

Житиште  

Председница  Скупштине Општине Житиште 

                                                 Ивана Петрић с.р. 
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