СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXVI

Житиште

11.фебруар 2022.

Излази по потреби

Број 4.
страна 1.

На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број
14/22),Скупштина општине Житиште, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији општине Житиште у сталном саставу:
1) Светлана Јарић, председник,
- Бранка Богуновић, заменик председника,
2) Нандор Поша, члан,
- Јанош Барна , заменик члана,
3) Милан Шупут , члан
- Стана Мутић , заменик члана
4) Јово Симић члан
Лази Дину , заменик члана
5) Аријана Марковић , члан
- Јасмина Грубишић, заменик члана
6. Ђина Дакић, члан
- Золтан Рац, заменик члана
7. Марица Нађ члан
- Кристина Кукић , заменик члана
8. Јованка Суџуковић , члан
- Миле Ћук, заменик члана
9. Рајка Угреновић , члан
-Сандра Марјановић заменик члана
10. Никола Штула, члан
- Марчела Јакоб Панкарићан заменик члана
11. Биљана Зубац, секретар, и
- Бекић Душан заменик секретара.
2. У Изборну комисију општине Житиште у сталном саставу именују се:
1) за председницу Јелена Шаренац, дипл. правник,
- за заменицу председнице Светлана Дамјановић, дипл. правник,
2) за члана Милан Шупут,
- за заменика члана Јово Симић
3) за члана Грубишић Јасмина
за заменика чланице Лази Дину
4) за чланицу Јованка Суџуковић
за заменика чланице Миле Ћук
5) за чланицу Марица Нађ
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за заменика чланице Марчела Јакоб Панкарићан
6.) за члана Поша Нандор
За заменика члана Барна Јанош
7). за чланицу Рајка Угреновић
за заменика чланице Никола Штула
8) за секретара Младен Ајдуковић, дипл. правник,
- за заменика секретара Биљана Зубац, дипл. правник.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији
Републичке изборне комисије.
Образложење
Правни основ
Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним
изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика
председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне
самоуправе.
Разлози за доношење одлуке
Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну
комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о
локалним изборима је ступио на снагу 5. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана
када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Објашњење предложених решења
Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење
локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и
њихови заменици.
С обзиром на то да у општини Житиште на дан ступања на снагу Закона има 13.838 бирача
уписаних у Јединствени бирачки списак, изборну комисију општине Житиште, у складу са чланом
18. став 1. Закона, чине председник, 6 чланова, заменик председника и 6 заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне
комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних
наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном
саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном
броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не може
да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију припада
следећим одборничким групама: Одборничкој групи ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - за нашу децу“ са
18 одборника, Одборничкој групи ,,ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије Јединствена Србија - Драган Марковић Палма (СПС-ЈС)“ са 6 одборника и Одборничкој групи
Савез Војвођанских Мађара (СВМ) са 3 одборника.
Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији припада и
самосталном одборнику изабраном са изборне листе ,,Војвођански фронт - уједињени за
демократско Житиште (Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за Војводину“ Лелеа Мирћи,
самосталном одборнику изабраном са изборне листе ,,Метла 2020-Житиште“ Влади Ковачевићу и
самосталним одборницима изабраним са изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЧАСНО ЗА
ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ – Душко Кочалка (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички
фронт). Кочалка Душку и Дениси Ђурђевић који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају
одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у
сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са изборних листа и то изборна листа Војвођански
фронт - уједињени за демократско Житиште (Лига социјалдемократа Војводине, Заједно за
Војводину), изборне листе ,,Метла 2020-Житиште, изборне листа ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ –
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ЧАСНО ЗА ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ – (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт),
а које нису освојиле довољан број мандата потребан за образовање одборничке групе у Скупштини
општине Житиште и да нису приступили некој одборничкој групи.
У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су
секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује скупштина на
предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика секретара могу да буду
именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник општинске, односно
градске управе, заменик начелника општинске, односно градске управе или лице из реда
запослених у општинској, односно градској управи које има високо образовање у области правних
наука.
У складу са наведеним, Одборничка група ,,АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- за нашу децу.“ је у
Општинску изборну комисију предложила за председницу Јелена Шаренац , дипл. правник, за
заменицу председнице Светлана Дамјановић, дипл. правник, за члана Милан Шупут, за заменика
члана Јово Симић, за члана Грубишић Јасминка, за заменика чланице Лази Дину, а Одборничка
група СПС-ЈС је у изборну комисију предложила за чланицу Јованку Суџуковић, за заменика
чланице Миле Ћук, и за чланицу Марицу Нађ, одборничка група СВМ је у изборну комисију
предложила за члана Поша Нандор, а за заменика члана Барна Јаношa, Самостални одборници
Кочала Душко и Дениса Ђурђевић изабрани испред изборне листе ,,За Краљевину Србију-Часно за
општину Житиште“ предложили су за члана комисије Рајку Угреновић, самостални одборник
Владо Ковачевић изабран са изборне листе ,,Метла 2020-Житиште“ за заменика члана је
предложио Николу Штулу, а самостални одборник Мирћа Лелеа изабран испред изборне листе
Војвођански фронт - уједињени за демократско Житиште (Лига социјалдемократа Војводине,
Заједно за Војводину), за заменика члана комисије предложио је Марчелу Јакоб Панкарићан.
Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије
предложио Младена Ајдуковића, дипломираног правника, начелника општинске управе, а за
заменицу секретара Биљану Зубац дипломираног правника секретара скупштине општине
Житиште
Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика
чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне
листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу
Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке
изборне комисије.
Oпштина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број:I-02-5/2022
У Житишту 11. фебруара 2022. године
ПРЕДСЕДНИЦА СО ЖИТИШТЕ
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 79. и члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“ бр., 54/2009 и 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,
68/2015, др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021),
члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019),
Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 11. 2. 2022. године, доноси
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Општина Житиште ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета
општине Житиште за 2021.годину.
Члан 2.
Завршни рачун буџета Општине Житиште за 2021.годину, сагласно члану 1. ове одлуке, треба
да садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тачке 1) до 9) члана 4.
Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања
(„Службени гласник РС“, бр.18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021 и 130/2021).
Члан 3.
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета за
2021.годину доставити Државној ревизорској институцији на сагласност.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-020-1/2022
Дана: 11. 2. 2022.
Председник Скупштине општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 и др. Законa, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 99. став 19.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), члана 9. Одлуке
о прибављању, располагању, и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине
Житиште („Сл. лист Општине Житиште“, бр. 4/2016) и члана 42. Статута општине Житиште
(„Службени лист Општине Житиште“, бр. 10/2019), Скупштина општине Житиште, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, донела je
ОДЛУКУ
о покретању поступка за прибављање непокретности катастарска парцела број 1407, 1408,
1409 и 1605 уписаних у ЛН бр. 1056, К.О. Банатски Двор, у јавну својину општине Житиште,
непосредном погодбом без накнаде
I
Покреће се поступак прибављања непокретности, односно преноса права јавне својине,
непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарске парцеле број:
- 1407 , по култури гробље, површине 4563 м2,
- 1408, по култури остало природно неплодно земљиште, површине 591м2,
- 1409, по култури њива 3. Класе, површине 1901м2,
- 1605, по култури њива 3. класе и њива 2. Класе,
уписане у ЛН бр. 1056, КО Банатски Двор, са Републике Србије на Општину Житиште, у циљу
изградње комплекса гробља који ће се реализовати средствима Општине Житиште.
II
Прибављањем непокретности описане у 1 члану ове Одлуке у јавну својину Општине
Житиште решава се површина планском документацијом дефинисана за изградњу описаног
објекта. Оправданост и целисходност прибављања непокретности у јавну својину Општине
Житиште непосредном погодбом, без накнаде је у чињеници, што се иста налази на локацији која
је Планом детаљне регулације комплекса гробља у КО Банатски Двор предвиђена за проширење
постојећег месног гробља и што је потврђено Одлуком о доношењу плана детаљне регулације
комплекса гробља у К.О. Банатски Двор („ Службени лист Општине Житиште“ број 55/2021) , те
она једина одговара утврђеним потребама. Прибављање у јавну својину се не може реализовати
јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
III
Поступак прибављања непокретности из тачке I ове Одлуке спроводи се сагласно одредбама
Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и др.
Законa, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) члана 2. , члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе 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 („Сл.гласник РС“, бр.16/18).
IV
Образује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:
1. Љиљана Ћурковић, дипломирани правник, председник комисије
2. Тамара Крунић, дипломирани правник, члан
3. Јелена Даниловић Туба, дипломирани правник, члан
Задатак Комисије је да прибави неопходна документа у складу са законским и подзаконским
актима како би се предметне парцеле прибавиле у јавну својину општине Житиште.
V
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Предлаже се Влади Републике Србије да покрене поступак преноса јавне својине, на
Општину Житиште, без накнаде, на катастарским парцелама број 1407, 1408, 1409 и 1605 уписане
у Лист непокретности број 1056, КО Банатски Двор, у јавној својини Републике Србије, ближе
описане у члану 1. Ове одлуке а у свему у складу са Законом и овом Одлуком.
VI
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“. Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број: I-020-2/2022
У Житишту , дана: 11. фебруара 2022.
Председница Скупштине општине Житиште
Ивана Петрић с. р.
***
На основу члана 29 став 4. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 3. Став 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 РС“, бр.
16/2018), члана 5. Закон о промету непокретности („ Службени гласник РС“ број 93/2014, 121/2014
и 6/2015) и Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини Општине Житиште непосредном
погодбом број I-020-34/2021 од дана 22.10.2021. године и члана 42. тачка 36. Статута општине
(„Службени лист Општине Житиште“, бр. 10/2019) Скупштина општине Житиште, на седници
одржаној 11. фебруара 2021. године, донела je
РЕШЕЊЕ
о отуђењу непокретности у јавној својини Општине Житиште непосредном погодбом
- к.п. бр. 229 КО Међа
Члан 1.
Отуђује се из јавне својине Општине Житиште непокретност и то:
- 1/3 удела катастарске парцеле број 229, укупне површине 935м2, земљиште у
грађевинском реону,
- 1/3 удела породичне стамбене зграде број 1, површине 175 м2, са припадајућим
земљиштем на катастарској парцели број 229 уписане у лист непокретности 782 Ко Међа.
понуђачу Вујинов Небојиши из Баранде, по купорподајној цени од 140.026,00 динара
Члан 2.
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.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у члану 29 став 4. Закона о јавној својини
("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон и 108/2016, 113/2017, 95/2018
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и 153/2020) којим је утврђено да се изузетно непокретне ствари могу прибавити или отуђити
непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног органа процењене тржишне вредности
непокретности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном
случају то представља једино могуће решење. Предлог акта, односно акт о оваквом располагању
мора да садржи образложење из кога се може утврдити постојање ових околности.
Чланом 3. Став 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 РС“, бр. 16/2018) предвиђено је да се непокретности у јавној
својини могу отуђити из јавне својине непосредном погодбом , али не испод , од стране надлежног
органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља
једино могуће решење, уз посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и
разлога због којих се отуђење не би могло реализовати јавним надметањем односно прикупљањем
писмених понуда. У истом члану у ставу 3. Предвиђено је да надлежни орган доноси акт да се
непокретност прибави у јавну својину, односно отуђи из јавне својине непосредном подбом,
формира комисију која по окончаном поступку непосредне погодбе записник са одговарајућим
предлогом доставља надлежном органу. У ставу 4. Предвиђено је да одлуку о предлогу комисије у
погледу прибављања непокретности у јавну својину, односно отуђења непокретности из јавне
својине, након спроведеног поступка непосредне погодбе, доноси надлежни орган.
Чланом 5. Закона о промету непокретности ( „Сл.гласник РС“ бр. 93/2014, 121/2014 и
6/2015) одређено је да сувласник непокретности који намерава да прода свој сувласнички део
дужан да предходно понуди на продају осталим сувласницима.
Члана 42. тачка 36. Статута општине („Службени лист Општине Житиште“, бр. 10/2019)
предвиђено је Скупштина Општине Житиште одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у
јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и
о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине.
Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини Општине Житиште непосредном погодбом број
I-020-34/2021 од дана 22.10.2021. године, покретнут је поступак отуђења наведене непокретности.
Поступак отуђења сспровела је Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе , која
је доставила записник број II-464-25/2021 од дана 29.11.2021. године и предлог Решења., у коме
предлаже да се предметна непокретност у јавној својини општине Житиште отуђи понуђачу
наведеном у диспотиву овог решења са образложењем да је чланом 5. Закона о промету
непокретности прописано да је сувласник непокретности дужан да непокретност претходно
понуди на продају осталим сувласницима у складу са чланом 5. Закона, отуђење непокретности
непосредном погодбом представља у овом случају једино могуће решење, и то не испод тржишне
вредности непокретности у висини од 140.026,00 динара које је утврдило Одељење за буџет,
финансије и трезор, Служба за утврђивање и наплату јавних прохода дана на основу важећих цена
непокретности које се примењују у 2021. Години код утврђивања пореза на имовину и процента
максималне амортизације од 40% , пошто је објекат старији од 40 година.
Сходно наведеном стекли су се услови из члана 29. став 4. Закона о јавној својини и члана 3.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, те да ова
одлука садржи све битне елементе у погледу предмета и цене отуђења непокретности у јавној
својини, да би се могао закључити купопродајни уговор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-020-34/2021
Датум: 11. фебруара 2022.
Житиште
Председница СО Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“, број
129/07, 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 („Службени
лист општине Житиште“, број 10/2019) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана
11. фебруара 2022. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО
I
Разрешава се чланица Школског одбора ОШ ,,Никола Тесла“ Банатско Карађорђево
РУЖИЦА МИКАН представница из реда родитеља, а услед престанка својства родитеља ученика
наведене школе.
II
За чланицу Школског одбора Основне школе ,,Никола Теслa” Банатско Карађорђево
именује се ЈАСНА БАНЧ, представница испред реда родитеља. Мандат новоизабране чланице
траје док траје мандат Школског одбора именованог решењем I-022-22/2018 од дана 7. 9. 2018.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“ .
Образложење
Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама васпитања и
образовања као и у Статуту Општине Житиште, а који предвиђају да се од стране локалне
самоуправе именује орган управљања Школски одбор. Школски одбор има 9 чланова од којих су
по три представника родитеља, представници запослених и представници испред локалне
самоуправе. Комисија за административно мандатна питања СО Житиште је констатовала да је
дописом основне школе ,,Никола Теслa“ достављен захтев за замену члана, представнице из реда
родитеља, а чије дете је престало да похађа наведену основну школу. Комисија је утврдила да је од
стране надлежног органа основне школе, а на предлог Савета родитеља достављен предлог да нови
члан представник испред родитеља буде Јасна Банч, те да иста није одборник и није запослена у
наведеној установи , а има дете на школовању у истој установи, те на основу наведеног неће бити
у ситуацији да заступа интересе више сфера.
На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Жититше
Број: I-022-4 /2022
Дана 11. фебруара 2022. године
Житиште
Председница Скупштине општине Житиште
Ивана Петрић с.р.

Број 4

11.2.2022. године „Службени лист Општине Житиште“

страна

9

На основу члана 32 . Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018,) члана 42. и 98. Статута Општине Житиште
- пречишћен текст (Службени гласник Републике Србије број 10/2019) Скупштина Општине
Житиште на седници одржаној дана 11. фебруар 2022. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О
ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКЕ ПЛАНОВЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I - Даје се сагласност на финансијски план МЗ Банатски Двор број 4/2022 донет од стране
Савета Месне заједнице Банатски Двор дана 19.12.2021.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Честерег број 6/22 донет од стране Савета Месне
заједнице Честерег дана 18.1.2021.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Торак број 8-1/202 донет од стране Савета Месне
заједнице Торак дана 14.1.2022.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Торда број 2-1/22 донет од стране Савета Месне
заједнице Торда дана 18.1.2022..
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Хетин број 1-2/22 донет од стране Савета Месне
заједнице Хетин дана 6.1.2022.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Равни Тополовац број 10/2021 донет од стране
Савета Месне заједнице Равни Тополовац дана 19.1.2022.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Српски Итебеј број 05а/22 донет од стране Савета
Месне заједнице Српски Итебеј дана 17.1.2022.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Банатско Карађорђево број 2/22 донет од стране
Савета Месне заједнице Банатско Карађорђево дана 19.1.2022.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Нови Итебеј број 5/2022 донет од стране Савета
Месне заједнице Нови Итебеј дана 13.1.2022.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Међа број 50/2021 донет од стране Савета Месне
заједнице Међа дана 31.12.2021.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Житиште број 08/2022 донет од стране Савета
Месне заједнице Житиште дана 17.01.2022.
- Даје се сагласност на финансијски план МЗ Банатско Вишњићево број 010122 донет од стране
Савета Месне заједнице Банатско Вишњићево дана 25.01.2022.
II Решење објавити у,, Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-02-1/2022
Датум: 11.2.2022.
Житиште
Председница СО Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 32. Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Р. Србије“ број
129/07 83/2014 и 47/2018) и чл. 42. Статута општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број 10/2019) Скупштина општине Житиште је на седници одржаној дана 11. фебруара
2022. године донела следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште за 2022. године и
Финансијски план ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште за 2022. године, усвојене од стране Надзорног одбора
ЈКСП ,, ЕКОС“ Житиште Одлуком број: 8/2022 дана 14.1.2022. године.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-023-1/2022
Дана: 11. фебруара 2022.
Житиште
Председница Скупштине oпштине Житиште
Ивана Петрић с.р.
***
На основу члана 32. и члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р.
Србије“ број 129/07 84/2014 47/2018 ) и чл. 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст
(„Службени лист Општине Житиште“ број 10/2019 ) Скупштина Општине Житиште је на својој
седници одржаној дана 11. фебруара 2022. године донела следеће:
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2022.
годину усвојен од стране Управног одбора Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште Oдлуком
број: 61-3/20 од 14.12.2021. године.
Даје се сагласност на Финансијски план Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2022.
годину усвојен од стране Управног одбора Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште Oдлуком
број: 61-4/20 од дана 14.12.2021.године.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОпштинаЖитиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-022-3/2022
Дана: 11. фебруара 2022. године
Председница Скупштине Општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 32. члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р.
Србије“ број 129/07, 84/2014 , 47/2018 ) и чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној
дана 11. фебруара 2022. године донела следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Предшколске установе „Десанка Максимовић“
Житиште за 2022. годину усвојен од стране Управног одбора Предшколске установе „Десанка
Максимовић“ дана - године Одлуком број: 5/2022-1 од дана 14.1.2022.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-022-2/2022
Дана : 11. фебруара 2022. године
Житиште
Председница Скупштине Општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
***
На основу члана 32. члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Р.
Србије“ број 129/07 , 84/2014 и 47/2018) и чл. 42. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина Општине Житиште је на седници одржаној дана 11.
фебруара 2022. године донела следеће:
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације општине Житиште за 2022.
године усвојен од стране Управног одбора Туристичке организације општине Житиште Одлуком
број: 01-7-22 од дана 20.1.2022. године.
Даје се сагласност на Финансијски план Туристичке организације општине Житиште за
2022. годину усвојен од стране Управног одбора Туристичке организације општине Житиште
Одлуком број: 01-8-22 од дана 20.1.2022. године.
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-024-1/2022
Дана : 11. фебруара 2022. године
Житиште
Председница Скупштине Општине Житиште
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 11. фебруара 2022. године донела следеће
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Центра за социјални рад Житиште за 2022.
годину усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад Житиште број 551-96/22 дана
13.1.2022. године.
Даје се сагласност на Финансијски план Центра за социјални рад Житиште за 2022. годину
усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад Житиште број 551-96/22 од дана
13.1.2022. године
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОпштинаЖитиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-022-1/2022
Дана: 11. фебруара 2022. године
Житиште
Председница Скупштине Општине Житиште
Ивана Петрић с.р.

ИСПРАВКА
У Службеном листу општине Житиште“ број 2/2022 од дана 4. 2. 2021.у акту Правилник о
организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општине Житиште број IV-067/2022 врши се иcправка техничке грешке на страни 16. на следећи начин: радно места број 13.
Послови Месне заједнице Торак, у првом пасусу, други ред, после речи ,,у“ уместо „Српском
Итебеју“ уноси се реч ,,Торку“.
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