
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

Година XXXVI     Житиште      21. децембра 2022.        Број 36. 

     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, 95/2018, 

114/2021, 113/2017-др закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021- 

др.закон), 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, 12/2022, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-

др.закон и 157/2020-др.закон и 123/2021-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 21.12.2022. године, донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ 

  

I   ПОСТОЈЕЋИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ, НА ДАН  31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ JE 61. 

 

 

 II   ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2022. ГОДИНУ  
  

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 

 

 

 II ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2023. ГОДИНУ  
  

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

УКУПНО 61 

Положаји у првој групи  1 

Положаји у другој групи  1 

Самостални саветник  9 

Саветник  19 

Млађи саветник  6 

Сарадник  5 
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Млађи сарадник  1 

Виши референт  14 

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 

  
 

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 
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III  Попуњавање слободних и упражњених радних места током 2023. године, може се 

вршити у складу са утврђеним бројем запослених у овом Кадровском плану. 

 

IV   Овај Кадровски план ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине 

Житиште“, а примењује се почев од 01.01.2023. године. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Број: I-020-34/2022 

Дана: 21.12. 2022. године 

Ж и т и ш т е                            

             ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

   

                             Ивана Петрић с.р. 
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На основу  члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 129/2007 и 

83/2014, 47/2018), члана 12, Закона о управљању миграцијама („Сл. гласник РС“, бр. 107/2012), и 

члана 42. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист Општине Житиште“ 

бр.10/19), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана 21. 12. 2022.  године, доноси 

 

Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама за 

период 2023- 2027 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком о приступању Локалног акционог плана за управљање миграцијама за 

период 2023- 2027 одобрава се и налаже израда Локалног акционог плана за управљање 

миграцијама.  

Члан 2. 

 

Циљ израде Локалног акционог плана за управљање миграцијама је да се плански и 

системски  обезбеде бољи услови за живот  свим лицима  који имају својство мигранта по основу 

добровољног или принудног напуштања државе порекла ради привременог боравка или сталног 

настањења у Републици Србији,  добровољног или принудног напуштања Републике Србије ради 

привременог или сталног настањења у другој држави као и миграната насталих  услед промена 

пребивалишта унутар територије Републике Србије, односно места боравка унутар Републике  

Србије  уколико је до промене дошло принудним путем,  а налазе се на територији  општине 

Житиште или им је  општина Житиште последње пребивалиште односно боравиште. 

 

 Члан 3. 

 

Радно тело за израду Локалног акционог плана за управљање миграцијама 2023-2027, 

својим актом именује Председник Општине Житиште. У саставу Радног тела обавезно се именују  

чланови Савета  за миграције као и друга стручна лица представнци установа надлежних за 

послове здравља и образовања,  представници удружења за питања од значаја за област миграција 

и друга лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама на територији општине 

Житиште.     

Члан 4. 

 

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-020-36/2022 

Дана:  21. 12. 2022. 

Председница Скупштине општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу  члана 52. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС  број 72/09, 81/09 

исправка 64/10 – Одлука УС и 24/11 121/12, 42/13 – Одлука УС  i 50/13 – Одлука УС ,145/2014 83/18, 37/19, 

9/20 и 5/21) и члана  42. Статута  општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине 

Житиште“ број 10/19) Скупштина општине Житиште  на седници одржаној дана 21. децембра 2022. донела 

је  

 

ОДЛУКУ   О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ  

 

I 

 

           Овом  Одлуком  образује се Комисија за планове за територију  општине Житиште, а ради обављања 

стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената из надлежности локалне 

самоуправе,  стручне контролу планских докумената из надлежности локалне самоуправе  и послова јавног 

увида у плански документ из надлежности јединице локалне самоуправе у  складу са законом.   

 

II 

 

Комисија из тачке 1. ове Одлуке  у свом раду поступа у свему у складу са Законом о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 82/09 - испр., 64/10 - Одлука УС и 24/11 121/12, 42/13 – 

одлука  УС  i 50/2013 – одлука УС 145/2014 83/18, 37/19, 9/20 и 5/21) ,  односно другим прописом којим се 

уређује стручна контрола, рани јавни увид и јавни увеид у плански документ,  Правилником о начину и 

поступку избора чланова комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу 

усклађености  планских докумената, комисије за планове јединице локалне самоуправе и комисије за 

стручну контролу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде комисије, као и условима и начину рада 

комисија (Сл. гласник  РС број 32/2019) као и другим прописима који регулишу област рада Комисија за 

планове локалне самоуправе. 

III 

 

Комисија за планове СО Житиште као комисија за планове јединице локалне самоуправе  обавља 

стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената из надлежности јединице локалне 

самоуправе, обавља стручну контролу планских докумената из надлежности јединице локалне самоуправе ,  

обавља послове   јавног увида у плански документ из надлежности  јединице локалне самоуправе -Општине 

Житиште, те на достављене захтеве даје мишљења и извештаје о стручној контроли.   

 

IV 

 

Комисија има 5 чланова чији је мандат четири године. Председник и чланови комисије именују се 

из реда стручњака за област просторног планирања, урбанизма и других области које су од значаја за 

обављање стручних послова у области планирања, уређења простора и изградње са одговарајућом 

лиценцом.  

Комисија ради у седницама, које се заказују по потреби, а сазива их председник Комисије који и 

руководи њеним радом. Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 

Мандат чланова Комисије траје 4 године. 

Комисија о свом раду подноси  годишњи извештај  за претходну годину СО Житиште најкасније до 

30. марта  текуће године. 

  Комисија има секретара и стручне сараднике који обављају административно-техничке и стручне 

послове за потребе Комисије. 

Извештаје, мишљења и друга акта Комисије потписује  Председник комисије .  

Комисија може у случају  исказане потребе образовати радне тимове за поједина сложенија питања 

из области саобраћаја, пејзашног уређења, екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане 

реконструкције, инфраструктуре као и за техноекономска питања и архитектонско обликовање.   

Члановима и лицима ангажованим за обављање стручних послова  за потребе комисије, а који нису 

запослени у општинској управи  припада накнада за стручни рад која се обезбеђује из средстава буџета 

сходно члану 14.  Правилника о условима и начину рада комисије за стручну контролу планских 

докумената, комисије за контролу усклађености планских докумената и комисије за планове локалне 

самоуправе . 
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Износ и начин исплате накнада из претходног става овог члана утврдиће се посебним актом  

Председника општине. 

V 

 

У Комисију за планове општине Житиште именују се :  

1. Младен Копривица дипломирани инжењер архитектуре  (лиценца   одговорног пројeктанта  број : 302 H 

121 09), за Председника  Комисије   за планове као представник локалне самоуправ 

2. Ивица Марков дипломирани инжењер грађевинарства (лиценца одговорног пројектанта саобраћајница 

број: 315 M 565 13  лиценца одговорног извођача радова број : 415 H 817 13 ) као представник локалне 

самоуправе  - за члана  комисије,   

3. Андреа Говедарица дипломирани просторни планер из Новог Сада -  за члана  комисије   (лиценца 

одговорног урбанисте број : 200107508) (лиценца  одговорног урбанисте  број: 203104308, лиценца 

одговорног пројктанта 314 F 62307, лиценца одговорног извођача радова број: 414 D -28909) као 

представник локалне самоуправе -  за члана   комисије, 

4.  Бранка  Ј. Бајовић, Дипл. простор. план. из ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" 

Зрењанин - (лиценца одговорног просторног планера број: 100001103 , лиценца одговорног урбанисте број: 

201072804)  за члана  комисије предложена од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту 

животне средине 

5. Јован И. Станков   дипломирани ижењер архитектуре са лиценцом број 221А10922 запослен у ЈП,,Завод 

за урбанизам Нови Сад  за члана  комисије предложен од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам, 

и заштиту животне средине 

За секретара Комисије именује се  Јелена Даниловић Туба, дипл. правник – руководилац одељења 

за привреду , путну привреду урбанизам, стамбено комуналне послове  и заштиту животне средине  

Oпштинске управе Житиште , 

За обављање појединих стручних послова  за потребе комисије ангажују се радници Општинске 

управе Житиште, а по потреби се могу ангажовати и друга правна и физичка лица .  

 

VI 

 

             Ступањем на снагу ове Одлуке  престаје да се примењује  Одлука о образовању и  именовању 

Комисије за планове број I-02-8/2018 од 18. 5. 2018. године  (Службени лист општине Житиште број15/18).  

 

VII 

 

Ова Одлука  ступа на снагу  осмог дана од дана објаваљивања у   "Службеном листу општине 

Житиште ". Одлуку  објавити  „Службеном листу општине Житиште“.           

                       

Република Србија 

Aутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-02-22/2022 

Датум: 21. 12. 2022. 

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, 

47/2018), члана 42. Статута Oпштине Житиште - пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“  

број 10/2019)  и члана 61 б. Пословника СО Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 39/2019)   

Скупштина општине Житиште, на  седници одржаној дана 21. децембра 2022. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О  

О РАЗРЕШЕЊУ И  ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

I 

 

          Овим Решењем врше се измене и допуне Решења о разрешењу и именовању председника, заменика 

председника  и чланова Савета за безбедност Општине Житиште број: I-02-15 /2019 од дана 10.4.2019.  и  I-

02-40/2020 од дана 23.09.2020.  на начин што се став II Решења мења и гласи: 

 

   У Савет за безбедност општине Житиште бирају  се: 

 

1. Митар Вучуревић,  Председник Општине , за председника Савета за безбедност општине Житиште   

2. Ивана Петрић,  Председница Скупштине општине Житиште,  за заменицу  председника Савета за 

безбедност   

3. Ђорђе Жужа, Заменик председника Општине  Житиште, за члана Савета за безбедност  

4. Предраг Лучић, члан Општинског већа , за члана Савета за безбедност   

5. Драган Драгаш,  мајор полиције,  начелник ПС Житиште, за члана Савета за безбедност   

6. Драган Васић, мајор полиције, представник Одељења за ванредне ситуације за  члана Савета  за 

безбедност 

7. др Дојнел Китареску, директор   Дома здравља, за  члана Савета  за безбедност 

8. Драган Пушара, представник Црвеног крста, за  члана Савета  за безбедност 

9. Снежана Мајкић, директорка ОШ „Свети Сава“ Житиште,  за чланицу Савета  за безбедност 

10. Смиљка Јакшић , представница  НВО,  за чланицу  Савета  за безбедност 

11. Јелена Иванчевић,  директорка Центра за социјални рад, за чланицу Савета  за безбедност 

 

 

II 

 Доношењем овог Решења престаје мандат члановима Савета за безбедност  Ивану Радину капетану 

полиције, услед престанка рада у ПС Житиште због промене радног места и  Душану Бекићу услед 

престанка рада у Центру за социјални рад Житиште због одласка у пензију. 

Решење  објавити  у ''Службеном листу Општине Житиште.'' 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине                                             

Број: I-02-25/2022 

Дана: 21. децембра 2022. 

Председница Скупштине  општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На  основу члана 16.-18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 15/2016), члана 17.  и члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист општине 

Житиште“  број 10/2019) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 21. децембра 

2022.  донела је  

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКСП,,Екос“ Житиште 

представника из реда запослених 

 

I 

                  Овим Решењем разрешава се чланства у Надзорном одбору  ЈКСП „Екос“ Житиште   

дипломирана правница Миљана Николи, представница из реда запослених, а за чланицу 

Надзорног одбора именује се дипломирана економисткиња Оливера Кузман, преставница из реда 

запослених, а  на предлог ЈКСП,, Екос“ Житиште. 

II 

                  Мандат новоименоване  чланице  траје док траје мандат  Надзорног одбора    ЈКСП,, 

Екос“ изабраног решењем број  I-023-5/2020    од дана 23. 9. 20220. године (Службени лист 

општине Житиште број:  31/2020).                                                                 
III 

   Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“. 
 

Образложење 

 

Правни основ за доношење Решења налази се у Закону о јавним предузећима који 

прописује да надзорни одбор јавног предузећа који оснива јединица локалне самоуправе има три 

члана од којих је један представник из рада запослених. ЈКСП ,,Екос“ Житиште обавестило је 

оснивача Скупштину општине Житиште да жели да промени свог представника из реда 

запослених из разлога што је досадашња чланица одсутна из рада предузећа због коришћења 

породиљског осуства и физички није у могућности да присуствује седницама због  промене места 

пребивалишта. Организација синдиката ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште дала је предлог за новог члана 

Надзорног одбора из реда запослених, а предложени кандидат испуњава законом прописане 

услове из члана 18. Закона о јавним предузећима (висока стручна спрема, потребно радно 

искуство у струци и на пословима из области јавног предузећа, познавање области корпоративног 

управљања или финансија, да није кажњаван и да му није изречена мера забране обављања позива, 

делатности и дужности). На основу свега наведеног утврђен је предлог Решења од стране 

надлежног радног тела,  Комисије за административно мандатна питања и достављен Скупштини 

општине Житиште на даљу надлежност.      

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Житиште   

Скупштина општине Житиште                                                                    

Број: I-020-40/2022 

У Житишту,  дана 21.  децембра 2022.                                                              

 

Председница  Скупштине општине Житиште 

Ивана Петрић с.р.                            
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               На основу чл. 29. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 и др. Закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), на основу члана 13. Oдлука о 

прибављању располагању и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Житиште(„Службени гласник РС“, бр. 4/2016) , и члана 42. Статута општине Житиште – 

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

Житиште на седници одржаној дана 21. 12. 2022. године доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Житиште 

 

        ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Житиште непокретна имовина, уписана у ЛН број 

2387 КО Житише коју чини, неизграђено грађевинско земљиште, на катастарској парцели број 

1379/20 КО Житиште и уписане у ЛН број 127 КО Банатски Двор коју чини, неизграђено 

грађевинско земљиште на катастарској парцели број 587 КО Банатски Двор  , најповољнијем 

понуђачу и то: 

-За парцелу 1379/20 КО Житиште најповољнијем понуђаћу  Стојановић Ђока, Житиште, Банатска 

22,  по цени од 27.000,00 динара. 

-За парцелу 587 КО Банатски Двор најповољнијем понуђачу Кинчеш Зоран , Банатски Двор, 

Маршала Тита 21, по цени од 114.660,00 динара. 

Најповољнији понуђач је у обавези да уплати наведени износ у року од 15 дана од дана закључења 

купопродајног уговора. 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Житиште да, по прибављеном мишљењу надлежног 

лица за обављање послова правне заштите имовинских права и интереса општине Житиште, у 

складу са напред наведеним законским прописима, пред надлежним органом, односно јавним 

бележником закључи Уговор о купопродаји непокретности . 

Ово решење је коначно. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Житиште је донела донела Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине Житиште за 2022.годину број I-020-13/2022 од дана 20.06.2022. године  и 

Одлуку о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине 

Општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда број I-020-18/2022 од 15.09.2022. 

године . Предмет поступка је непокретност уписана у ЛН број 2387 КО Житише коју чини, 

неизграђено грађевинско земљиште, на катастарској парцели број 1379/20 КО Житиште и уписане 

у ЛН број 127 КО Банатски Двор коју чини, неизграђено грађевинско земљиште на катастарској 

парцели број 587 КО Банатски Двор. 

Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини Општине Житиште је  

спровела поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку прикупљања 

писмених понуда у складу са законом и подзаконским актима, и сачинила Записник  број I-464-

21/2022 oд 25.11.2022. године. Све напред наведено записнички је констатовано. 

Уговор о отуђењу наведених непокретности из јавне својине у име Општине Житиште, закључиће 

Предсеник општине.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није дозвољена жалба али се може покренути 

управни спор у року од 30 дана од дана пријема истог. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: I-020-35/2022 

У Житишту  дана:  21.12.2022. године  

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 Торда Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 21. 12. 2022. донела је 

 

РЕШЕЊЕ О 

 ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ТОРДА 

 

1. 

 

Скупштина општине Житиште преноси право коришћења на непокретностима у јавној 

својини општине Житиште на месну заједницу Торда, и то: 

- зграда трговине, број објекта 1 површине 48м2, изграђен на катастарској парцели 1157 КО Торда, 

и уписано у лист непокретности број 2065. 

- објекат за спорт и физичку културу, број објекта 1, површине 321 м2, изграђен на катастарској 

парцели 934 КО Торда, и уписано у лист непокретности број 2065. 

- помоћна зграда, број објекта 2, површине 21 м2, изграђен на катастарској парцели 934 КО Торда, 

и уписано у лист непокретности број 2065. 

- стадион, број објекта 3, површине 20907 м2, изграђен на катастарској парцели 934 КО Торда, и 

уписано у лист непокретности број 2065. 

- помоћна зграда – гардероба за потребе спортиста, број објекта 4, површине 108 м2, изграђен на 

катастарској парцели 934 КО Торда, и уписано у лист непокретности број 2065. 

 

2. 

 

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

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

председник Месне заједнице Торда, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе. 

 

3. 

 

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

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 

Торда и основана. 

5. 

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

Житиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-020-39/2022 

Дана: 21. 12. 2022. 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

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

Србије“ број129/07 83/14  и 47/2018 ), и члана 42. Статута Општине Житиште – пречишћен текст 

(„Службени лист Општине Житиште“ бр.10/2019) Скупштина Oпштинe Житиште на седници 

одржаној дана 21. децембра 2022. године, донелa је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I 

 

              Даје се сагласност на Измене и допуне Статута Предшколске установе ,,Десанка 

Максимовић“  Житиште број 295/2022  од дана 29. 11. 2022. донете  од стране Управног одбора 

ПУ ,,Десанка Маскимовић“ Одлуком  о доношењу Измена  и допуна Статута Предшколске 

установе  ,,Десанка Максимовић“ Житиште  број 285/2022-5 дана  29. новембра 2022. године.  

 

II  

 

 Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ и истаћи на огласној табли  

Предшколске установе ,,Десанка Максимовић “Житиште  . 

 

Република Србија  

Aутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                 Председница    

Број: 1-02-28/2022                                                                   Скупштине Општине Житиште 

Дана:  21. 12. 2022.                                                                                Ивана Петрић с.р. 

Житиште 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Кадровски план Општинске управе општине Житиште за 2023. годину. ................................... 1. 

2. Одлука о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама за период 

2023-2027 ............................................................................................................................................ 5. 

3. Одлука о образовању и именовању Комисије за планове општине Житиште ............................ 6. 

4. Решење о измени и допуни Решења о разрешењу и избору председника, заменика председника 

и чланова Савета за безбедност општине Житиште ...................................................................... 8. 

5. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште 

представника из реда запослених .................................................................................................... 9. 

6. Решење о отуђењу непокретности из јавне својине општине Житиште 

 ............................................................................................................................................................. 10

. 

7. Решење о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Житиште 

на Месну заједницу Торда

 ............................................................................................................................................................. 11

. 

8. Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Десанка Максимовић“ 

Житиште

 ............................................................................................................................................................. 12

. 

 



Број 36.        21. децембар  2022. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  13.  

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана . 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац. Службени лист Општине Житиште излази по 

потреби. 


