
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште       31. 8. 2021.             Број 38. 

Излази по потреби                                                           страна  1.  

На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 

129/2007), члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште“  број:),  

члана 15. Закона о јавном здрављу (Службени гласник Републике Србије број 15/2016) Скупштина 

општине Житиште, на седници одржаној дана  31. 8. 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

Члан 1.  

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

измене и допуне број: I-02- 20/2015, I-02-9/2017  I-020-21/2020, и I-020-12/2021  врше се следеће 

измене и допуне : 

             У члану 6. Одлуке врше се измене и допуне   Одлуке тако што се  у редном број 2.  уместо 

,, Ранко Ђурица дипломирани економиста    представник РФЗО  Зрењанин. “ 

уноси :  Игор Достанић  - представник РФЗО  филијала Зрењанин. 

        Чланство у Савету за здравље Ђурица Ранку  престаје даном ступања на снагу ове одлуке . 

 

Члан 2. 

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

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

Житиште“. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине 

Број: I-020-29/2021 

Дана: 31. 8. 2021. 

Житиште                                                                       

                                         Председница Скупштине  Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др. Закон и 47/2018), члана 9. Закона о планском систему 

Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/2018), члана 42. Статута општине Житиште 

(„Сл.лист општине Житиште“ бр. 10/2019- пречишћен текст) Скупштина Општине Житиште на 

седници одржаној дана 31. 8. 2021. године донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 ЗА ПЕРИОД ОД  2022. ДО 2028. ГОДИНЕ 

Члан 1. 

Општина Житиште приступа изради Плана развоја општине Житиште за период од  2022. до 

2028. године. 

Члан 2. 

План развоја општине Житиште представља документ развојног планирања највишег реда за 

чију је  припрему, усвајање, спровођење и праћење надлежна јединица локалне самоуправе (у 

даљем тексту ЈЛС). 

Члан 3. 

План развоја општине Житиште ће садржати: преглед и анализу постојећег стања, визију, 

приоритетне циљеве развоја, преглед и кратак опис мера водећи рачуна о усклађености са 

планским документима донетим на републичком нивоу и нивоу Аутономне Покрајине Војводине 

водећи рачуна о изворним надлежностима јединице локалне самоуправе и аутономне покрајине у 

домену планирања, прописаних Уставом и законом. 

Члан 4. 

Циљ израде Плана развоја општине Житиште је да обезбеди одржив друштвено-економски 

развој општине Житишт , кроз континуитет планског деловања, усмереног на уједначавање развоја 

и ангажовање локалних ресурса уз широку грађанску партиципацију и укључивање свих 

релевантних чинилаца како би се унапредио квалитет живота свих грађана. 

Члан 5. 

Техничку подршку у процесу израде Плана развоја општине Житиште за период од  2022. до 

2028. године вршиће запослени у општинској управи и спољни стручни сарадници.  

Члан 6. 

Рок за израду и усвајање  предлога Плана развоја општине Житиште  је 31.12.2021. године. 

Члан 7. 

У циљу спровођења ове одлуке, Председник општине Житиште ће Решењем формирати 

Координациони тим и тематске радне групе за израду Плана развоја општине Житиште за период 

од  2022. до 2028. године . 

Члан 8.  

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

Житиште“. Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о приступању  изради Плана развоја 

општине Житиште за период од  2021. до 2028. године број  I-020-36/2020 објављена у Службеном 

листу општине Житиште број 43/2020. 

Одлуку објавити у Службеном листу општине Житиште  

 

Република Србија       Председница СО Житиште 

Аутономна Покрајина Војводина    Ивана Петрић с.р. 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште 

Број: I-020-282021 

Датум: 31.8.2021. 

Житиште 
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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 21. 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) , и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист  Општине 

Житиште“, бр. 10/2019), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 31.8.2021 

године доноси: 

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Житиште 

 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Житиште непокретна имовина, уписана у ЛН број 1027 

коју чини, неизграђено грађевинско земљиште, на катастарској парцели број 418 KO Честерег, 

најповољнијем понуђачу и то: 

- Мирјани Обрадовић  из Честерег, Шошина број 2Ц., површине 2795м2 по цени од 266.000,00 

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 о Измену и допуну програма отуђења грађевинског 

земљишта у јавној својини Општине Житиште за 2021. годину број I-020-13/2021 од 30.03.2021. 

године. Предмет поступка је непокретност у јавној својини Општине Житиште у Честерег, и то 

уписана у ЛН број 1027 коју чини, неизграђено грађевинско земљиште, на катастарској парцели 

број 418 KO Честерег. 

У складу са чл. 29. Закона о јавној својини Одељења за финансије, буџет и трезор је дана 11. 5. 

2021. године доставила податке о тржишној вредности предметне непокретности , за катастарску 

парцелу број 418 на износ од 265.525,00 динара, што представља почетну цену. 

Комисија за спровођење поступка прибављања и отуђења грађевинског земљишта у јавној својине 

Општине Житиште је  спровела поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта 

прикупљањем писмених понуда у складу са законом и подзаконским актима, и сачинила Записник  

број II-464-11/2021 oд 21. 6.2021. године. Све напред наведено записнички је констатовано. 

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

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-020-26/2021 

 Дана: 31.8.2021. године  

Ж и т и ш т е 

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

Ивана Петрић с.р. 

 

 

 



   

Број 38.        31.8.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  4 

 

 

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

број 129/07, 83/2014 и 47/2018) 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 одржаној дана 31.8.2021. године донела следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција  

ЈКСП „Екос“ Житиште за 2021. 

 

I 

 Даје се сагласност на Посебан програм коришћења субвенција ЈКСП „Екос“ Житиште за 2021. 

годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште Одлуком број 324-4/2021 од 

дана 2. 8. 2021. године 

II 

 Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Образложење  

 

 Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о јавним предузећима, а који 

прописује да се од стране оснивача даје сагласност на посебне пограме субвенција. Општина 

Житиште је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину определила 

средства за доделу капиталних субвенција  јавном предузећу ради набавке основних средстава за 

обављање комуналне делатности. Надзорни одбор ЈКСП „Екос“ Житиште је донео Посебан 

програм коришћења субвенција на који сагласност даје Скупштина општине Житиште. Одељење 

за буџет, финансије и трезор ОУ дало је позитивно мишљење, а Општинско веће утврдило предлог 

решења о давању сагласности на дати програм и доставило СО Житиште на даљу сагласност. На 

основу свега наведеног СО Житиште даје сагласност на Посебан програм коришћења субвенција 

ЈКСП „Екос“ Житиште за 2021. годину усвојен  од стране Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ 

Житиште  Одлуком број 324-4/2021 од дана 2. 8. 2021. године. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште 

Број: I-023-8/2021 

Дана:31. 8. 2021. године 

Ж и т и ш т е 

 

 

   Председница Скупштине Општине Житиште 

   Ивана Петрић с.р. 
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На оснву члана 24 став 3. Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике 

Србије број 15/16) члана 42. Статута општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 

10/2021) и члана 40.  Одлуке о усклађивању оснивачког акта  Јавног комуналног стамбеног 

предузећа ,,Екос“ Житиште   (Службени лист Општине Житиште број 32/2016)  Скупштина 

Општине Житиште на седници одржаној дана 31. 8. 2021. доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈКСП  ,,ЕКОС“ ЖИТИШТЕ 

 

I  Радојица Иванчевић специјалиста струковни економиста именује се за директора  Јавног 

комуналног стамбеног предузећа ,,Екос“ Житиште   на период од 4 године. 

 

II  Ово Решење  са образложењем објавити у ,, Службеном гласнику Републике Србије“, 

,Службеном листу општине Житиште“ и на званичној интернет презентацији општине 

Житиште  www. Zitiste.org. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог Решења  о именовању директора ЈКСП Екос Житиште 

налази се у  члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима, члана 42. Статута општине Житиште 

(Службени лист Општине Житиште број 10/2021) и члана 40.  Одлуке о усклађивању оснивачког 

акта  Јавног комуналног стамбеног предузећа ,,Екос“ Житиште    

Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Житиште, 

образована Решењем бр. I-023- 6/2021 од 23.09.2020. године, спровела је Јавни конкурс за избор 

директора Јавног комуналног  стамбеног предузећа „ЕКОС“ Житиште сходно Одлуци о 

спровођења јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „ЕКОС“ 

Житиште  број  I-020-15/2021 од дана: 23.4.2021. (Сл. лист општ. Житиште  број12/2021) . Јавни 

конкурс је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 51, дневном листу "Дневник" и на 

званичној интернет страници Општине Житиште. 

Јавним конкурсом за избор директора Јавног комуналног  стамбеног предузећа „ЕКОС“ 

Житиште, а у складу са чланом 25. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 

15/2016 и 88/2019), прописано   је да за директора може бити именовано лице које испуњава 

следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2); 

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено  мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим   се уређују 

кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој   установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
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(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Житиште је 

по истеку рока за подношење пријава констатовала да је на Јавном конкурсу за избор директора 

Јавног комуналног  стамбеног предузећа „ЕКОС“ Житиште поднета једна благовремена пријава. 

Након увида у достављену документацију Комисија је констатовала да је пријава потпуна, те је у 

складу са чланом 40. Закона о јавним предузећима саставила списак кандидата међу којима се 

спроводи изборни поступак за избор директора Јавног комуналног  стамбеног предузећа „ЕКОС“ 

Житиште, и то: 

1. Радојица Иванчевић, специјалиста струковни економиста 

 

Комисија именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Житиште је 

примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за 

именовање директора јавног предузећа  ("Службени гласник РС" број 65/16), спровела изборн 

поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, увидом у податке из приложене 

документације, оспособљеност кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању 

послова директора, у складу са чланом 5. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног 

предузећа, усменом провером познавања области: познавање области из које је делатност за чије је 

обављање основано јавно предузеће; познавање прописа којима се уређује правни положај јавних 

предузећа и привредних друштава; програм пословања јавног предузећа, унапређење рада и 

развоја предузећа; познавање области корпоративног урављања и познавање општих прописа о 

раду. 

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 

12. став 1. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, оценом од 1 до 3, 

Комисија је по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, 

израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала 

резултат кандидата, и то: 

 

р.б. кандидат оцена 

1. Радојица Иванчевић, специјалиста струковни економиста 2,22 

 

Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг листу 

кандидата за избор директора Јавног комуналног  стамбеног предузећа „ЕКОС“ Житиште, број I-

023- 6/2021-5 од 30.08.2021. године, на коју је уврстила једног пријављеног кандидата, а који је 

испунио услове прописане јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона испунио 

прописана мерила за избор директора Јавног комуналног  стамбеног предузећа „ЕКОС“ Житиште, 

и то: 

 

1. Радојица Иванчевић, специјалиста струковни економиста,  

са просечном оценом 2,22 

Комисија је дана 30. 8. 2021. године доставила Записник о спроведеном поступку , број  Ранг 

листу СО Житиште,  број Комисији за административно мандатна питања, Скупштини 

Општине Житиште и Општинском већу Општине Житиште. Комисија за административно 

мандатна питања утврдила је да  предложени кандидат за именовање директора Радоијица 

Иванчевић није одборник, да није од стране СО Житиште постављен изабран ни именован на 

другу јавну функцију,  те да нема сметњи за именовање за директора јавног предузећа.  

Општинско веће општине Житиште је утврдило предлог акта о именовању директора јавног 

предузећа и исти упутило СО Житиште на даљу надлежност. 

СО Житиште је прихватила предлог Општинског већа  Житиште  и на основу свега 

наведеног донела Решење као у диспозитиву. 
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Поука о правном средству:  Ово Решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба 

, али се може покренути управни спор пред надлежним судом  у року од 30 дана од дана 

достављања решења.  

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општтине Житиште  

Број: I-023-6/2021-7 

Дана: 31. 8. 2021. 

Житиште  

 

Председница Скупштине  општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

 

 

 

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  31. 8. 2021.  

године донела следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

                Даје се сагласност на Измењени  Финансијски план ЈКСП ,,ЕКОС“ Житиште  за 2021. 

године, усвојене од стране Надзорног одбора ЈКСП ,, ЕКОС“ Житиште Одлуком број: 324-3/2021 

од дана 2. 8.  2021. године.  

             

II 

 

             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  општине Житиште“. 

   

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште                         

Број : I-023-7/2021                                                                

Дана: 31. 8. 2021.      

Житиште  

Председница  Скупштине oпштине  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 31. 8. 2021. године 

донела следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

           Даје се сагласност на Измењени Финансијски план Центра за социјални рад Житиште за 2021. годину 

усвојен Одлуком Управног одбора Центра за социјални рад Житиште број 551-109/21-2  од   дана 12. 8. 

2021. године 

II 

 

            Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОпштинаЖитиште 

Скупштина Општине Житиште                        

Број : I-022-11/2021                                                                    

Дана: 31. 8. 2021. године                                      

Житиште     

 

                                                                                   

Председница Скупштине Општине Житиште 
Ивана Петрић с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Одлука  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  образовању  Савета  за  здравље  општине      
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4. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција ЈКСП „Екос“ 

Житиште за 2021. годину ........................................................................................................ 4. 

5. Решење о именовању директора ЈКСП „Екос“ Житиште“ ............................................... 5. 

6. Решење о давању сагласности на Измењени финансијски план ЈКСП „Екос“ Житиште за 

2021.г. ........................................................................................................................................ 7. 

7. Решење о давању сагласности на Измењени финансијски план Центра за социјални рад 

општине Житиште за 2021.г. ................................................................................................... 8. 

 

 

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 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби 


