
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште        22. 10. 2021.             Број 43. 

Излази по потреби                                                           страна  1.  
 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 

72/09, 81/09, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 

9/20 и 52/21), члана 32.-36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'', бр. 32/19), Правилника о 

класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС”, број 105/2020) и члана 42. Статута општине Житиште 

(„Службени лист општине Житиште“, бр. 10/2019) Скупштина општине Житиште по 

прибављеном мишљењу Комисије за планове од дана 13.5. 2021., године,  на 12. седници одржаној 

дана 22. октобра 2021. доноси следећу  

 

 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  

подручја инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на територији општине Житиште 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног комплекса 

„Ветроелектрана“ ” на територији општине Житиште (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

 

Оквирном (прелиминарном) границом Плана обухвата се простор оквирне површине од 

3.300 ha у КО Бегејци, приказано на графичком прилогу који је саставни део ове Одлуке.  

Граница Плана је дефинисана као оквирна (прелиминарна), а коначна граница планског 

подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта планског документа.   

 

Члан 3. 

 

Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су у планском документу ширег 

подручја и по хијерархији вишег реда, Просторни план општине Житиште (“Службени  лист 

општине Житиште”, број 17/2011) којим се посебно наглашава да је потребно  стимулисати развој 

и коришћење обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног 

стандарда и заштиту и очување природне и животне средине, с тим да је прописана обавезна 

израда плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране, што је и основни разлог за 

доношење ове одлуке.   
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Члан 4. 

 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана 

засниваће се на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању 

планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 

 

Основни циљ Плана је утврђивање правила уређења и грађења за подручје ветроелектране 

“Бегејци”, односно стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола за изградњу свих 

потребних објеката у саставу ветроелектране.  

 

Члан 6. 

 

Предмет Плана је утврђивање позиција за постављање стубова ветрогенератора, 

приступних путева, потребних линијских инфрастуктурних објекта и осталих објеката у саставу 

ветроелектране.  

 

Члан 7. 

 

Рокови за израду Плана, дефинишу се уговором између Наручиоца и обрађивача Плана. 

Оквирни рок за израду нацрта плана износи 24 месеца од дана доношења ове Одлуке.  

 

Члан 8. 

 

Средства за израду Плана детаљне регулације сноси Наручилац “Elicio Wind“ ДОО 

Београд, ул. Владимира Поповића бр. 6.   

Носилац израде је Општинска Управа општине Житиште, надлежно Одељење за послове 

урбанизма.  

Обрађивач Плана детаљне регулације је “АРХИПЛАН” ДОО из Аранђеловца, а обрађивач 

Стратешке процене утицаја на животну средину је “ECOlogica URBO” ДОО из Крагујевца, који су 

изабрани од стране Наручиоца израде планске документације.  

 

Члан 9. 

  

У првој фази израдиће се концептуална развојна решења - Елаборат за рани јавни увид, 

која се излаже на рани јавни увид. 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране 

Комисије за планове.  

Подаци о начину излагања на рани јавни увид и јавни увид биће објављени у средствима 

информисања. 

Оглашавање раног јавног увида и јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о 

планирању и изградњи. 

 

Члан 10. 

 

На основу Одлуке коју је донео орган надлежан за припрему плана, по претходно 

прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине, за потребе Плана, 

израдиће се Стратешка процена утицаја на животну средину (Извештај о СПУ).  
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Члан 11. 

 

План ће се израдити у четири (4) истоветих примерка (у штампаном и дигиталном облику) 

и то три (3) примерка за Носиоца израде и један (1) примерак за обрађивача Плана.  

 

Члан 12. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном листу 

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

 

Република Србија 

АП Војводина  

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште  

            Број: I-020- 35/2021 

            Дана: 22. октобра  2021. године 

           П р е д с е д н и ц а 

Скупштине општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 5. и члана 9. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Сл. гласник РС“. бр. 135/04 и 88/10) у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 

(''Службени гласник РС', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и и члана 42. Статута општине Житиште- пречишћен текст 

(„Службени лист општине Житиште“, бр. 10/2019) по прибављеном мишљењу Комисије за 

планове од 13. 5.2021. Скупштина општине Житиште, на 12. седници одржаној дана 22. октобра 

2021. године доноси следећу  

 

 

 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОМПЛЕКСА 

"ВЕТРОЕЛЕКТРАНА" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Доноси се Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину (у даљем 

тексту: Стратешка процена) за усклађивање Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног 

комплекса „Ветроелектрана“ на територији општине Житиште са одредбама Закона о планирању и 

изградњи у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 

РС“. бр. 135/04 и 88/10), а на основу претходно прибављеног Решења о обавези израде Стратешке 

процене утицаја Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног комплекса 

„Ветроелектрана“ на територији општине Житиште, број III-05-501-43/2021 од 24.09.2021. године, 

које је донело Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално-стамбене послове и 

заштиту животне средине, Општинске управе Општине Житиште. 

 

Члан 2. 

 

Циљ доношења ове Одлуке је усаглашавање Плана детаљне регулације подручја 

инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на територији општине Житиште са одредбама 

Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 И 52/21), као и одређивање 

смерница за развој делатности, намене површина и стварање услова за одрживи и равномерни 

развој на територији општине Житиште. 

 

Члан 3. 

  

Стратешка процена ће се вршити у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на 

животну средину, према критеријумима дефинисаним законом. 

 

Члан 4. 

  

Граница обухвата Стратешке процене је индетична граници обухвата одређеној у Одлуци 

о изради Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на 

територији општине Житиште. 

Граница планског подручја Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног 

комплекса  „Ветроелектрана“ на територији општине Житиште одређена је у укупној површини од 

3.300 ha у КО Бегејци. 
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Члан 5. 

 

Израда Стратешке процене ће се обавити по фазама у складу са чланом 8. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука је донета у складу са Решењем о обавези израде Стратешке процене утицаја 

Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на територији 

општине Житиште на животну средину, број III-05-501-43/2021 од 24.09.2021. године, које је 

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

животне средине, Општинске управе Општине Житиште. 

 

Члан 7. 

 

Извештај о Стратешкој процени треба да буде сачињен у сагласности са чланом 12. Закона 

о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 

Члан 8. 

 

Израда Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног 

комплекса „Ветроелектрана“ на територији општине Житиште уступа се “ECOlogica URBO” ДОО 

из Крагујевца. 

 

Члан 9. 

 

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о Стратешкој процени иста 

ће се упутити на јавни увид у трајању од 30 дана. 

 

Члан 10. 

 

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја 

инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на територији општине Житиште, у складу са 

одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 11. 

 

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

Житиште''. Решење објавити у  „Службеном листу општине Житиште''. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина                                                      Председница 

Општина Житиште                                                                 Скупштине општине Житиште 

Скупштина општине Житиште                                                           Ивана Петрић с.р..                                             

Број:I-020-36/2021  

Дана: 22. октобра 2021.  

Житиште  
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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 - 

пречишћен текст („Сл.лист општине Житиште“ бр. 10/2019) Скупштина Општине Житиште на 12.  

седници одржаној дана 22. октобра  2021. године донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 ЗА ПЕРИОД ОД  2022. ДО 2028. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци  о   приступању  изради Плана развоја општине Житиште за период од  2022. до 

2028 године,  број: I-020-28/2021 (,,Службени лист општине Житиште број  38/2021),  а у даљем 

тексту,,Одлука“,  врше   се измене  на следећи начин и то :  

   

,,- у наслову Одлуке после речи ,,до“ брише се број ,,2028“ и уноси број ,,2030“ 

- члану 1.  Одлуке  после речи   ,,до“ брише се број ,,2028“ и уноси број ,,2030“ 

- члану 7.  Одлуке  после речи   ,,до“ брише се број ,,2028“ и уноси број ,,2030.“ 

 

Члан 2. 

 

 Остале одредбе Одлуке остају непромењене.   

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

Житиште . 

 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-020-28/2021-2 

Дана: 22. октобра 2021. 
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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), и члана 42. тачка 36. Статута општине – пречишћен текст   („Службени лист  Општине 

Житиште“, бр. 10/2019)  Скупштина општине Житиште, на 12. седници одржаној дана 22. октобра 

2021. године, донела je 

 

 

ОДЛУКУ  

о  отуђењу непокретности у јавној својини Општине Житиште  

непосредном погодбом  - к.п. бр. 229. КО Међа  

 

Члан 1. 

 

Покреће се поступак за  отуђње непокретност у јавној својини Општине Житиште 

непосредном погодбом  уз накнаду 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. 

 

Члан 2. 

 

Отуђењем непокретности из јавне својине Општине Житиште решавају се имовински 

односи на парцели наведеној у Члану 1. Ове одлуке. 

Оправданост и целисходност отуђења непокретности из тачке 1. Ове Одлуке из јавне 

својине општине Житиште непосредном погодбом је у чињеници да се непокретност отуђује 

другом сувласнику на истој непокретности, по праву прече куповине, у складу са законом којим се 

уређује основе својинско-правних односа и промет непокретности. Из тог разлога се отуђење 

напред наведене непокретности из јавне својине не може реализовати јавним надметањем, 

односно прикупљањем писмених понуда. 

 

  

Посупак отуђења непокретности непокретности непосредном погодбом из члана 1. Ове 

Одлуке спроводи се сагласно одредбама Закона о јавној својини и 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.  

 

Члан 3. 
  

Непокретност из члана 1. Ове Одлуке не може се отуђити из јавне својине Општине 

Житиште испод процењене тржишне вредности утврђене актом надлежног органа. 

 

Члан 4.  

 

Oбразује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу: 

1. – Јелена Даниловић Туба, дипломирани правник, председник комисије, 

2. – Тамара Крунић, дипломирани правник, члан,  

3. – Младен Ајдуковић, дипломирани правник, члан, 
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Члан 5. 

 

Задатак Комисије је да: 

- Прибаве извештај надлежног пореског органа о тржишној цени непокретности која се 

отуђује непосредном погодбом, односно тржишну цену за кат. парцелу број 229 ко Међа у обиму 

удела 1/3, 

-  На основу прибављене понуде и извештаја надлежног пореског органа сачини 

записник са одговарајућим предлогом и исти достави Скупштине општине Житиште. 

 

Члан 6. 

 

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

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

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште  

Скупштина општина Житиште 

Број: I-020-34/2021  

Датум: 22. октобар 2021. 

Житиште 

 

Председница Скупштине општине Житиште  

Ивана Петрић с.р.  

 

 

 

  

 На основу члана 34. став 1.  Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' број:72/2011, 

88/2013 и 105/2014, 104/2016, -др.закон, 108/2016 113/2017, 95/2018),    члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'' број:129/2007,  47/2018) и члана 44. Статута општине 

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

општине Житиште на 12. седници одржаној. дана 22. октобра 2021. године, донела  је:  

                                         

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР  И 

ДРУГИХ  ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ    

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се висина закупнине за коришћење грађевинског земљишта, 

пословног простора и других објеката у јавној својини на територији Oпштине Житиште (у даљем 

тексту: непокретности у јавној својини), зоне у којима се непокретности налазе, начин наплате 

закупнине, олакшице, ослобађања од плаћања закупнине и друга питања. 

 

Члан 2. 

 

Закупнина за пословнои простора и друге објекте у јавној својини општине Житиште 

утврђује се по зонама у следећим месечним износима: 

У првој зони закупнина износи 150,00 дин./м2. 
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У другој зони закупнина износи 125,00 дин./м2. 

У трећој зони закупнина износи 100,00 дин./м2. 

 

Закупнина за грађевинско земљиште у јавној својини општине Житиште утврђује се по 

зонама у следећим годишњим износима: 

У првој зони закупнина износи  4,50 дин./м2. 

У другој зони закупнина износи 4,25 дин./м2. 

У трећој зони закупнина износи 4,00 дин./м2. 

 

Члан 3. 

 

Прва зона обухвата  територију насељеног места Житиште. 

Друга зона обухвата територију  насељених места: Банатски Двор, Честерег, Банатско 

Карађорђево, Торда, Равни Тополовац, Торак, Нови Итебеј и Српски Итебеј. 

Трећа зона обухвата територију насељених места  Хетин, Међа и Банатско Вишњићево.   

Зоне и границе зона одређене су у списку зона које чине саставни део Одлуке о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Житиште. Број: IV-06-80/2014-6 

од 24.11.2014.године.                                                     

 

Члан 4. 

 

За магацине утврђује се олакшица од 50% од висине закупнине утврђене чланом 2. ове  

Одлуке. 

 

Члан 5. 

 

Цену издавања сала у службеним зградама отворених и затворених спортских терена 

утврђује Општинско веће. 

 

Члан 6. 

 

Трошкове текућег одржавања непокретности у јавној својини падају на терет закупца, 

односно корисника непокретности у јавној својини.     

 

Члан 7. 

 

            У цену закупа непокретности у јавној својини урачунат је порез на додату вредност. 

 

Члан 8.  

 

           Закупнина за пословни простор и друге објекте у јавној својини закупац плаћа  месечно 

унапред, најкасније до 15. (петнаестог) у месецу. 

Закупнина за грађевинско земљиште у јавној својини плаћа се годишње унапред, најкасније 

до 15. (петнаестог) у месецу. 

           Закупнина за непокретности у јавној својини уплаћује се на рачун Буџета општине 

Житиште. 

 

Члан 9. 

 

          Висина закупнине утврђена у Члану 2. ове Одлуке је почетна цена код утврђивања висине 

закупнине путем непосредне погодбе, прикупљања писмених понуда и јавним надметањем.  

 

Члан 10. 
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          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења. Одлуку  објавити  у ''Службеном 

листу општине Житиште''. 

 

 

Република Србија                                                                   

Аутономна Покрајна Војводина                                              

Општина Житиште                                                                     

Скупштина општине Житиште 

Број: I-020- 33/2021          

Дана: 22. октобра 2021.                          Председница  Скупштине општине Житиште 

Ж и т и ш т  е                                                                       Ивана Петрић  с.р. 

 

 

 

 

На основу члана  32.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 

129/07,83/2014 и 47/2018) члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања 

(,,Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018) члана3. Правилника о 

Општинском савету родитеља (,,Службени гласник Републике Србије“, број 72/2018) и члана 42. 

Статута Општине Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“, број 10/2019), Скупштина 

Општине Житиште на 12. седници одржаној дана  22. октобра 2021. доноси следећу 

 

 

О Д Л У К У  О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И  

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

 

Члан 1. 

 

Члан 8. Одлуке  o оснивању локалног савета родитеља Општине Житиште и именовању 

чланова локалног савета родитеља Општине Житиште (у даљем тексту ,,Одлука“)  мења се и 

гласи: 

У Локални савет родитеља општине Житиште за школску 2021/2022 годину именују се: 

1. Гордана Дамјан из Торка – чланица - представница Предшколске установе ,,Десанка 

Максимовић“ Житиште, 

Јелена Петровић из Српског Итебеја   - заменица чланице - представница Предшколске 

установе ,,Десанка Максимовић“ Житиште, 

2. Дијана Салак  из Честерега  чланица - представница Основне школе ,,Никола Тесла“ 

Банатско Карађорђево,  

Бранка Мартиновић из Банатског Карађорђева - заменица чланице - представница 

Основне школе ,,Никола Тесла“ Банатско Карађорево, 

3.  Љиљана Мркшић из Српског Итебеја - чланица - - представница Основне школе 

,,Милош Црњански“ Српски Итебеј, 

Габријела Маринков из Српског Итебеја – заменица  чланице - представница Основне 

школе ,,Милош Црњански“ Српски Итебеј, 

4. Нинослава Новаковић из Житишта– чланица - представница Основне школе ,,Свети 

Сава“ Житиште, 

Александра Букур из Торка - заменица чланице - представница Основне школе ,,Свети 

Сава“ Житиште. 

 

 

Члан 2. 
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Остале одредбе Одлуке остају не промењене.  

Одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.  

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште  

Број: I-022-13/2021 

У Житишту,   дана: 22. октобра 2021.      Председница СО Житиште 

Ивана Петрић 

 

 

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

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

Србије број 15/2016) и члана 42. Статута Oпштине Житиште – пречишћен текст („Службени лист 

општине Житиште“ број:10/2019 Скупштина општине Житиште, на 12. седници одржаној дана  22. 

октобра 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-02- 21/2021 и  I-020-29/2021 врше се следеће 

измене и допуне : 

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

уместо,, Игор Достанић – представник РФЗО Зрењанин  “  уноси :  ,, Виолета Цвијановић -        

Чланство у Савету за здравље Игора  Достанића  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-020-29/2021-2 

Дана: 22. октобра 2021. 

Житиште                                                                       

                                         Председница Скупштине  општине Житиште 

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

129/2007) члана 54 и 55. Закона о основама васпитања и образовања (Службени гласник Републике 

Србије број: 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) и члана 42. Статута општине Житиште – 

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

Житиште, на 12. седници одржаној дана 22. октобра 2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ 

 

I 

Разрешава се функције чланице Управног одбора Предшколске установе „Десанка 

Максимовић“ Житиште Олгица Туцић Ћосић из Торка, представница из реда родитеља, 

именована решењима број: I-022-11/2020-4, а услед престанка основа за чланство у управном 

одбору.  

Мандат разрешене  чланице  Управног одбора престаје даном доношења Решења. 

За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште 

именује се Хајналка Стојанов Б. Варга из Новог Итебеја  – представница из реда родитеља. 

Мандат новоизабране чланице у Управном одбору Предшколске установе „Десанка 

Максимовић“ Житиште траје док траје мандат чланова управног одбора иименованих Решењем 

СО Житиште број: I-022-11/2020 од дана 23. 9. 2020. 

 

II 

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 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 васпитнообразовне установе, Управни 

одбор има 9 чланова, и чине га по три преставника родитеља, запослених и представника испред 

локалне самоуправе. ПУ ,, Десанка Максимовић“ Житиште доставила је својим дописом број 

210/2021 од 16. 9. 2021. предлог за измену члана утврђен од стране овлашћеног предлагача и то 

предлог од стране  Савета родитеља за представнике испред родитеља у Управном одбору јер је   

престао основ за чланство једног од родитеља чије дете више не похађа предшколску установу, а 

истовремено дао предлог за новог чланова.  

Комисија за административно мандатна питања СО Житиште утврдила да предложени 

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

управног одбора,  као и да  неће доћи у ситуацију да заступају интересе  више структура.  Како је 

од стране овлашћеног предлагача прибављен предлог за именовање члана Управног одбора то 

локална самоуправа ценећи значај и потребу несметаног управљања и одвијања васпитано 

образовног процеса у овој установи  на основу овлашћења из члана 54. и 55. Закона доноси 

решење о разрешењу  и именовању чланова Управног одбора.  На основу свега наведеног решено 

је као у диспозитиву.   

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Број: I-022-11/2021       Председница СО Житиште 

Дана: 22. октобра 2021.                                                                    Ивана Петрић с.р. 

Ж И Т И Ш Т Е       
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 42. Статута Општине Житиште – пречишћен 

текст („Службени лист Општине Житиште“ 10/2019) на седници Скупштине Општине Житиште 

одржаној дана 22. октобра 2021. године донела је следећи 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 

Усваја се Извештај о раду Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште за 

радну 2020/2021. годину. 

II 

 

Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-022-15/2021-2 

Дана: 22. октобра 2021.   године 

Житиште  

 

                                                                        Председница Скупштине општине Житиште  

                                                                                              Ивана Петрић  с.р.  
 

 

 

 

 

             На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 42. Статута Општине Житиште – пречишћен 

текст („Службени лист Општине Житиште“ 10/2019) на 12. седници Скупштине Општине 

Житиште одржаној дана  22. октобра 2021. године донела је следеће 

 

Решење  

 

I 

 

 Даје се сагласност на Годишњи Програм рада  Предшколске установе „Десанка 

Максимовић“ Житиште за радну 2021/2022. годину . 

II 

 

Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија                                                          Председница Скупштине општине Житиште 

Аутономна Покрајина Војводина                                         Ивана Петрић  с.р 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I-022-16/2021 

Дана: 22. октобра 2021. године 

Житиште  
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На основу члана  32. Закона о локалној самоуправи  („Службени  гласник Р. Србије“ број 

129/07, 84/2014, 47/2018 ) члана  35. Закона о култури (Службени гласник Републике Србије број 

72/2009, 13/2016, 47/2021 и 78/2021) и чл. 42. став 1. тачка 22. Статута Општине Житиште 

(„Службени  лист Општине Житиште“ број 16/08, 20/2013, 5/2019 ) Скупштина Општине Житиште 

је на 12. седници одржаној дана 22. октобра 2021. године донела следеће : 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на расписивање Јавног конкурса за именовање  

директора Библотеке ,,Бранко Радичевић“  Житиште   
 

I 

 

Даје се сагласност установи   Библиотеке ,,Бранко Радичевић“  Житиште  за расписивање 

Јавног конкурса за именовање директора Библиотеке ,,Бранко Радичевић“  Житиште.             

 

II 

 

Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“. 
 

Образложење 

 

Управни одбор установе Библиотека ,, Бранко Радичевић“ из Житишта  обратио се 

оснивачу Општини Житиште захтевом број: I-02-45/2021 дана 14. 9. 2021. ради прибављања 

сагласности за расписивање конкурса за  директора установе те доставио Одлуку управног одбора 

о оглашавању јавног конкурса за именовање директора  Библиотеке  ,, Бранко Радичевић“ 

Житиште на мандатни период од 4 године са текстом  јавног конкурса. 

Скупштина општине Житиште као надлежан орган је констатовала  да је чланом 35. став 

трећи,  Закона о култури  прописано да се конкурс за именовање директора установа културе 

расписује уз претходно приобављање сагласности оснивача. Потом је утврдила да нема законских 

сметњи за расписивање конкурса за директора јер установа нема директора, већ именованог 

вршиоца дужности директора, те да је потребно да се спроведе јавни конкурс ради именовања 

органа - директора установе.  

На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву.  

 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина 

ОпштинаЖитиште 

Скупштина Општине Житиште                        Председница Скупштине општине Житиште 

Број : I-02-45/2021                                                                      Ивана Петрић с.р.                    

Дана: 22. октобра 2021. 

Житиште   
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Oпштина Житиште 

ПРЕДСЕДНИК 

Житиште, Цара Душана 15 

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308 

e-mail: opstina.zitiste@gmail.com 

                                                         

Број: II-02-46/2021 

Датум: 20.10.2021. год. 

 

На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута Општине Житиште-пречишћен 

текст (''Сл. Лист Општине Житиште'' бр. 10/2019) и члана 4. став 3. Одлуке о економском 

оснаживању жена у локалној заједници („Службени лист општине Житиште“ бр. 4/2016), 

председник Општине Житиште доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О образовању Комисије за утврђивање права на финансијску подршку женама  

на територији општине Житиште 

 

Члан 1. 

 

Образује се Комисије за утврђивање права на финансијску подршку женама на територији 

општине Житиште (у даљем тексту: Комисија) у саставу: 

1. Ивана Петрић – председница Комисије  

2. Драгана Петковић – чланица Комисије  

3. Јелена Будимир – чланица Комисије 

4. Ђорђе Жужа – члан Комисије 

5. Кристина Шаги Кукли – чланица Комисије  

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да распише и спроведе Јавни позив за економско оснаживање жена у 

складу са Одлуком о економском оснаживању жена у локалној заједници. 

 

Члан 3. 

 

Администартивно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Општинска управа 

општине Житиште. 

 

Члан 4. 

 

Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште“. 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење бр. II-02-12/2016 од 14.03.2016. године. 

 

Члан 5. 

 

Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Председник Општине Житиште 

                                                                                   

                                                                                                           Митар Вучуревић с.р. 

mailto:opstina.zitiste@gmail.com
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

1. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације подручја инфраструктурног 

комплекса „Ветроелектрана“ на територији општине Житиште .................................................... 1. 

2. Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације подручја 

инфраструктурног комплекса "Ветроелектрана" на територији општине Житиште на животну 

средину ... ................................................................................................................... ......................... 4. 

3. Одлука о измени одлуке о приступању изради Плана развоја општине Житиште за период од 

2022. до 2028. године  ... ................................................................................................... ..................6. 

4. Одлука о отуђењу непокретности у јавној својини Општине Житиште непосредном погодбом  

- к.п. бр. 229. КО Међа  ... ................................................................................................. ..................7. 

5. Одлука о висини закупнине за грађевинско земљиште, пословни простор и других објеката у 

јавној својини  ... ................................................................................................................ ..................8. 

6. Одлука  о измени и допуни одлуке о оснивању локалног савета родитеља општине Житиште и  

именовању чланова локалног савета родитеља општине Житиште  ... ...................... ..................10. 

7. Одлуку о измени и допуни одлуке о образовању Савета за здравље општине Житиште .......... 11. 

8. Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка 

Максимовић“ Житиште .................................................................................................................... 12. 

9. Закључак о усвајању Извештај о раду Предшколске установе „Десанка Максимовић“ 

Житиште за радну 2020/2021. годину .............................................................................................. 13. 

10. Решење о давању  сагласности на Годишњи Програм рада  Предшколске установе „Десанка 

     „Десанка Максимовић“ Житиште за радну 2021/2022. годину...........................................13. 

11. Решење о давању сагласности на расписивање Јавног конкурса за именовање директора 

Библотеке ,,Бранко Радичевић“  Житиште ..................................................................................... 14. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

12. Решење о образовању Комисије за утврђивање права на финансијску подршку женама на 

територији општине Житиште  ... .................................................................................. ..................15. 

 

 

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 

 


