
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште       30.3.2021.             Број 7. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

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

члана 537.  Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 

5/2015, 44/2018) и члана 44. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине 

Житиште“ број: 10/2019) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 30.3.2021. године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП „РАЗВОЈ“ 

ЖИТИШТЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  ЗА 2020. 

 

Члан 1. 

 

Усваја се годишњи ликвидациони извештај ЈКП „Развој“ Житиште у ликвидацији са 

финансијским извештајем за 2020. годину састављен од стране ликвидационог управника ЈКП 

„Развој“ Житиште у ликвидацији Мирјане Новаковић . 

 

Члан 2. 

 

Годишњи ликвидациони извештај са финансисјким извештајем ЈКП „Развој“ Житиште 

у ликвидацији за 2020. заједно са Одлуком о усвајању доставити Агенцији за привредне регистре. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште“. Одлуку 

објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине 

Број: I-023-3/2021-1 

Дана: 30.3.2021. године 

Ж и т и ш т е 

Председница Скупштине Општине Житиште 

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

129/2007, 47/2018), члана Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број36/2011, 99/2011, 

83/2014, 5/2015, 44/2018) и члана 44. Статута општине Житиште – пречишћентекст („Службени лист 

општине Житиште“ број: 10/2019) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 30.3.2021.  

године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ О  

УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА 

ЗАЈЕДНИЦА   ЖИТИШТЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ  И ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ  

КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА   ЖИТИШТЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ   

 

Члан 1. 

 

Усваја се Завршни  ликвидациони извештај Културно просветне заједнице   Житиште у ликвидацији 

са финансијским извештајем за 2020. годину састављених  од стране ликвидационог управника  Културно 

просветне заједнице Житиште у ликвидацији Мирјане Новаковић . 

 

Члан 2. 

 

Доношењем ове Одлуке  окончава се поступак ликвидације над Културно просветном  заједницом 

Житиште у ликцидацији  ПИБ101375829   матични број 08610304.  и исто престаје да постоји брисањем из 

регистра Привредног суда у Зрењанину. 

Обавезује се ликвидациони управник да поднесе захтев за брисање у надлежном регистру .  

Скупштина Општине Житиште констатује да је Завршни рачун за 2020. годину достављен управи за 

трезор . Обавезује се ликвидациони управник да спроведе све потребне раднње и поступке у вези са 

гашењем пословних рачуна. 

 

Члан 3. 

 

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 општине 

Број: I-023-4/2021-1 

Дана: 30.3.2021. године 

Ж и т и ш т е 

 

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић  с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014, 

101/2016, 47/2018),  члана 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 

104/2016, 95/2018) и члана 42. Статута Oпштине Житиште („Службени лист општине Житиште бр. 

10/2019 – пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 30.3. 2021. 

године  донела је 

 

О Д Л У К У 

 O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

 О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ РОБЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци  о одређивању локација за продају робе ван пословног простора на територији 

општине Житиште („Службени лист општине Житиште бр. 25/2017)   члан 8. мења се и гласи:  

„Продаја робе из возила се врши на следећим локацијама по насељеним местима: 

1. Житиште: Ђуре Јакшића бб (простор испред платоа код тржног центра) 

2. Равни Тополовац : Сутјеска 2 (простор испред Дома културе) 

3. Торак : Трг слободе бб (простор на углу са улицом Светозара Марковића) 

4. Нови Итебеј: Маршала Тита 59 ( у дворишту поред постављених тезги) 

5. Српски Итебеј : Трг слободе бб (у простору где су и тезге) 

6. Међа : ЈНА бб (простор испред продајних места) 

7. Хетин : Омладинска бб (простор испред продајних места) 

8. Банатски Двор : Железничка 2 (простор испред Дома културе) 

9. Честерег : Маршала Тита 46-48 (простор испред продајних места) 

10. Банатско Карађорђево : испред месне заједнице и Дома културе – проширени део пута  

11. Торда: Бориса Кидрича бб (простор испред зграде месне заједнице) 

 

Роба која се може продавати из возила је следећа: 

 Купус, лубенице и друго воће и поврће у већим количинама,а у сезони карактеристичној за 

одређену намирницу; 

 Огревно дрво и  

Производи занатлија (дрвена галантерија – делови намештаја) који се користе искључиво у 

домаћинству.“ 

Члан 2. 

 

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-020-8/2021                                                                     

Дана : 30.3.2021. године                                 

Ж и т и ш т е              

Председница 

Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу чл. 70.71., 72.,73.,74.,75. и 76. Закона о угоститељству („Службени гласник 

РС“, бр. 17/2019), члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник 

РС", бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин. изн., 125/2014- усклађени дин. изн., 

95/2015 – усклађени дин. изн. 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016-др. Закон, 

96/2017 – усклађени дин. изн. 89/2018 – услађени дин. изн. 95/2018- др. закон, 86/2019- 

усклађени дин. изн. , и 126/2020), члана 5. Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне 

таксе („Службени гласник РС“, бр. 44/2013 и 132/2014), члана 5. Уредбе о условима и начину 

утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа 

угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Службени гласник РС“, бр. 47/2019 и 51/2019) и 

члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 10/2019 – 

пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана 30.3.2021. 

године, донела је 

 

 

OДЛУКУ 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком прописује се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја 

изван свог места пребивалишта који користи услугу смештаја у угоститељском објекту  на 
територији општине Житиште. 

 
Члан 2. 

 
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у 

износу од 60,00 динара.  
 Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу 

смештаја ( у даљем тексту: давалац смештаја). 
Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 

            Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе. 

Члан 3. 
 

 Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун 
јавног прихода, до петог у месецу за претходни месец.  
 Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати 
износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

 
Члан 4. 

 
Боравишну таксу не плаћају: 
 
1) деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско лечење односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије; 
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 

од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, 
лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишичних оболења, 
параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, 
особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај 
ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму 
Министарства надлежног за послове просвете, студенте који организовано бораве у 
угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са 
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наставним планом образовне установе, као и ученици републичких и регионалних 
такмичења у знању и вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 
 

 Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости. 
 

            Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу, ако поднесу доказ о 
испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно 
образовне установе, упут лекарске комисије и др.). 
 

Члан 5. 
 

 Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко 
лице поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће 
радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима 
смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежаја и  у објекту сеоског туристичког 
домаћинства на отвореном, у привремено постављеној опреми за камповање, до укупно 20 
камп парцела (у даљем тексту : физичко лице), сагласно закону којим се уређује 
угоститељство. 

Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са 
актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине 
годишњег износа боравишне таксе за физичко лице, које пружа угоститељске услуге смештаја 
у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови 
плаћања. 

Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2. oвог члана, решењем утврђује Одсек за 
локалну пореску администрацију Општинске управе општине Житиште,  а по претходно, од 
стране Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе Житиште,  донетом  правноснажном решењу о 
категоризацији угоститељског објекта од стране  

Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе Житиште је у обавези да један примерак 
правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави Одсеку за локалну 
пореску администрацију Општинске управе општине Житиште, са следећим подацима: 
 - име и презиме физичког лица, обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, 
ЈМБГ, адреса становања ( општина, улица, кућни број), 
 - општина, улица, кућни број и број смештајне јединице, 
 - ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној 
јединици, 
            - период за који се утврђује боравишна такса, 

- доказ о пријему решења, 
- клаузула са датумом правноснажности решења о категоризацији. 
 
Физичко лице, утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину, 

плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом на прописан рачун у 
корист буџета општине Житиште. 

Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга, дужно је да 
плаћа износ боравишне таксе почев од наредног квартала у односу на квартал у коме је почео 
да пружа услуге. 

 
Члан 6. 

 
 Уколико се у току године промене елементи за утврђивање висине годишњег износа 
боравишне таксе, Одсек за локалну пореску администрацију дужан је да поново утврди 
висину годишњег озноса боравишне таксе. 



   

Број 7.        30.3.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  6 

 

 

 Физичко лице које у току године престане да пружа угоститељске услуге, дужно је да о 
томе обавести Одељења за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално – стамбене 
послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште и Одсек за локалну пореску 
администрацију Општинске управе Житиште у року од 15 дана од дана престанка пружања 
угоститељске услуге.  
 

Члан 7. 
 

 Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Житиште приход су 
буџета Општине Житиште. 

Члан 8. 
 

 У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и 
принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом 
одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије одређено. 
 

Члан 9.  
 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси, бр.I-
020-1/2011 од 28.02.2011. године („Службени лист Општине Житиште“, број 4/2011) .  

 
Члан 10. 

 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине 
Житиште“. 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине                                                                       Председница                                  

Број: I-020-9/2021 Скупштине Општине 

Дана: 30.3.2021. године                                                      

Житиште Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 15. став 10. Статута општине Житиште ( Службени лист општине 

Житиште број  10 од 22.02.2019 – пречишћени текст), а у вези са чланом 115. став 5. Закона о 

националним саветима националних мањина (Службени гласник Републике Србије бр. 

72/09,20/14-одлука УС,55/14 и 47/18) Скупштина општине Житиште на седници од 30.3.2021. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СТАЛНИХ ТРОШКОВА НАЦИОНАЛНИХ 

САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 

Члан 1. 

 

        Овом одлуком уређују се критеријуми за расподелу средстава која се обезбеђују у буцету 

општине Житиште за финансирање сталних трошкова националних савета националних мањина ( 

у даљем тексту: национални савети). 

 

Члан 2. 

 

       У сталне трошкове националног савета спадају; 

1. трошкови за изнамљивање и коришћење просторија националног савета; 

2.  зараде,порези и доприноси запослених у националном савету; 

3. хонорари и доприноси за обављен рад за потребе националног савета; 

4.  путни трошкови и дневнице за службена путовања; 

5. набавка канцеларијског материјала и опреме за рад националног савета; 

6. књиговодствене услуге; 

7. трошкови годишње ревизије; 

8. трошкови одржавања интернет странице националног савета. 

 

Члан 3. 

 

      Средства из члана 1. ове одлуке распоређују се националним саветима који представљају 

националне мањине чији је језик у службеној употреби у општини Житиште. 

 

Члан 4. 

 

       Висина средстава за намене из члана 2. ове одлуке одређује се за сваку годину  одлуком о 

буцету општине Житиште у разделу Општинска управа. 

 

Члан 5. 

 

          Средства из члана 4. ове одлуке распоређују се тако да се 30% распоређује у једнаким 

износима регистрованим националним саветима који испуњавају услов из члана 3. ове одлуке, а 

70% распоређује се националним саветима који представљају националне мањине чији је језик у 

службеној употреби у општини Житиште, сразмерно броју припадника одређене националне 

мањине на територији општине Житиште, према резултатима последњег пописа становништва. 

 

Члан 6. 

 

           Распоређивање средстава националним саветима врши Председник општине Житиште 

решењем. 

          Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега не може да се употреби правно 

средство. 
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Члан 7. 

 

         Општинска управа преноси додељена средства на рачуне националних савета евидентиране 

код филијале Управе за трезор преко кога се обављају све трансакције из примљених буџетских 

средстава. 

Члан 8. 

 

          Национални савети су дужни да додељена средства за финансирање сталних трошкова 

користе наменски, у складу са законом и овом одлуком.                                                                          

 

Члан 9. 

 

        Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Житиште“. 

Члан 10. 

 

     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број: I-020-10/2021                                                                        

Дана:30.3.2021.                                                                                           

Житиште        

Председница СО Житиште, 

Ивана Петрић с.р. 

 

*** 

 

На основу члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 42. Статута Општине Житиште-- 

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

Житиште на седници одржаној дана 30.3.2021. донела је: 

 

ОДЛУКУ  О  ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2022. ГОДИНЕ  

ЗА ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ 

 

Члан 1. 

 

Општина Житиште приступа изради  ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО 

УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2022. ГОДИНЕ  ЗА ОПШТИННУ 

ЖИТИШТЕ 

Члан 2. 

 

Циљ израде је унапређење положаја Рома на територији општина Житише, нарочито у 

области образовања, здравља, становања, социјалне заштите, запошљавања и родне 

равноправности.  
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Члан 3. 

 

 Пројекат ће се реализовати у сарадњи са  тимом  за Социјално укључивање и смањење 

сиромаштва  Владе Републике Србије кроз пружање менторске и саветодавне подршке општини у 

припреми Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2021-

2022.  

Члан 4. 

 

Именује се радна група за израду ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО 

УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2022. ГОДИНЕ  - ЖИТИШТЕ 

 

Координатор пројекта: 

1. Снежана Лакић. 

одговорна контакт особа за комуникацију и координацију. 

 

Чланови тима: 

2. Јелена Иванчевић, представник/ца Центра за социјални рад, 

3. Дејан Мелар, представник/ца Националне  

службе за запошљавање 

4. Славица Мрђа ,представник/ца локалне организације цивилног друштва која се бави  Инклузијом. 

5. Драгана Петковић , Представник канцеларије за смањење сиромаштва. 

6. Дајана Буре, члан Општинског већа  

7. Андреј Амижић, представник одељења за финансије. 

8. Снежана Мајкић , представник школског центра. 

9. Зденка Деспот, представник здравства, 

10. Зоран Николић,  представник Савета за међунационалне односе СО Житиште 

Члан 5. 

 

Радна група је у обавези да изради предлог Локалног Акционог Плана за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња за период од 2021-2022. године за општину Житиште уз менторску 

подршку и  сарадњу са  тимом за Социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике 

Србије.  

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 

Скупштине Општине Житиште 

Број:I-020-11/2021     

Дана: 30.3.2021. 

Житиште 

                                                                                               

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), 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  30.3.2021. 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  и I-020-21/2020,   врше се следеће измене и 

допуне : 

                    У члану 6. Одлуке врше се измене и допуне   Одлуке тако што се  у редном број 8.  

уместо ,, Др Здравко Ждрале  представник Завода за јавно здравље Зрењанин. “ 

уноси :  ,,др Предраг Рудан - представник Завода за јавно здравље Зрењанин. 

        Чланство у Савету за здравље др Здравка Ждрале 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-020-12/2021 

Дана: 30.3.2021. 

Житиште                                                                       

                                         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“ број:129/07, 47/2018) , члана  34. и 35. Закона о култури („Службени гланик 

Републике Србије“ број :72/2009, 3/2016, 30/2016, 6/2020)  члана 17. Закона о бибиотечко-

информационој делатности (,,Службени гласник Републике Србије“  52/2011)  и  члана 42. Статута 

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

Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 30. марта  2021. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I Робертина Шијан, дипломирани професор арапског језика и културе из  Банатског  Карађорђева, 

именује се  за в.д. директорке Библиотеке ,,Бранко Радичевић“  Житиште. 

 

 

II  Именовање се врши  на мандатни период до 6 месеци. 

 

 

III  Решење о именовању в.д. директорке Библиотеке ,, Бранко Радичевић “  Житиште  ступа на 

снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 

IV Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 

Република Србија 

АП  Војводина 

Општина Житиште  

СкупштинаОпштине  Житиште                                

Број : I-022-5/2021 

Датум : 30.3.2021. 

Житиште                                                

 

                                                                        

 

Председница Скупштине Општине Житиште 

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

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште пречишћен текст  („Службени лист Општине 

Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана 30.3.2021. 

године донела следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Усваја се извештај о раду ЈКСП „ЕКОС“ Житиште за 2020. годину усвојен од стране 

Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште  Одлуком број: 65-3/2021 од дана 10. 3. 2021. године. 

 

             Усваја се Извештај о финансијском пословању ЈКСП „Екос“ Житиште за период 1.1.2020. 

– 31.12.2020. године усвојен од стране Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште  Одлуком број: 

65-4/2020 од дана 10. 3. 2020. године. 

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I-023-4/2021                                        

Дана: 30.3.2021. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

               Усваја се  Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Српски Итебеј  

за 2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  2.3.2021. године број: 40/21.  

                 

II 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-17/2021 

Дана : 30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 
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На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице   Банатски Двор 

за 2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  4.3.2021. године број: 1-18/2021.  

                 

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-13/2021 

Дана :  30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 

*** 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Хетин  за 2020. 

годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  1.3.2021. године број: 10/21.                  

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-18/2021 

Дана : 30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 



   

Број 7.        30.3.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  14 

 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Честерег  за 

2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  26.2.2021. године број: 16/21.                  

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-21/2021 

Дана : 30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 

*** 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Равни Тополовац 

за 2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  1.3.2021. године број: 45/2020.                  

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-16/2021 

Дана : 30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 

 



   

Број 7.        30.3.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  15 

 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Банатско 

Карађорђево за 2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  10.3.2021. године 

број: 48/21.                  

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-19/2021 

Дана : 30.3.2021 године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 

*** 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана 30.3.2021.  године   

донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Међа за 2020. 

годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана 28.2.2021. године број: 12/2021.                  

 

II 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-15/2021 

Дана : 30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 



   

Број 7.        30.3.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  16 

 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Нови Итебеј за 

2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  3.3.2021. године број: 40/2021.                  

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-14/2021 

Дана : 30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 

 

*** 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана  30.3.2021.  

године   донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Торда за 2020. 

годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  3.3.2021. године број: 9-03/20.                  

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-12/2021 

Дана : 30.3.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 

 



   

Број 7.        30.3.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  17 

 

 

На основу члана члана 42 . тачка  67. и  члана 112. Статута Општине Житиште - пречишћен текст 

(,,Службени  лист Општине Житиште“ број  10/2019и члана 30. Одлуке о заштитнику грађана (,,Службени 

лист Општине Житиште“ број 16/2015) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 

30. марта 2021. године донела је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I              Прихвата се  Извештај о раду  Локалног обмудсмана општине Житиште  за 2020. 

               Извештај Локалног омбудсмана општине Житиште објавити на званичној интернет Страници 

Општине Житиште.  

 

II           Закључак објавити  у „Службеном листу Општине Житиште“.  

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број : I-02-4/2021                                                 

Дана : 30.3.2021.                                                                         

Житиште                                                        

                                                                                       Председница Скупштине  Општине Житиште 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Број 7.        30.3.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  18 

 

 

На основу члана 99. став 5 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020) , члана 4. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и давању у 

закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине Житиште и члана 42. Статута Општине 

Житиште (Службени лист Општине Житиште број 10/2019) Скупштина општине Житиште на 

седници дана 30.3.2021. донела је  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

           У члану 2. Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Житиште за 

2021. годину („Службени лист Општине Житиште“ број 43/2020) у табеларном прегледу после 

редног броја 11 додаје се нови редни број који гласи: 

 

Редни 

Број 

Број 

парцеле 
КО 

Број 

ЛН 

Улица-

локација 

Површи

на за 

отуђење 

(ха а м2) 

Плански 

основ 

Планска 

намена 

Опремљеност 

комуналном 

инфраструктур

ом 

12. 418 Честерег 1027 Честерег,

Маршала 

Тита 

2795 

м2 

ППОЖ 

„Сл.лист 

Општине 

Житиште 
бр.17/2011“ 

 Зона 

станова

ња 

Није 

опремљена  

 

Члан 3. 

          Измену и допуну  Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине 

Житиште за 2021. годину објавити  у „Службеном листу Општине Житиште“.  

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште  

Број: I-020-13/2021 

Дана: 30.3.2021. 

Председница  Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Број 7.        30.3.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  19 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Одлука о усвајању годишњег ликвидационог извештаја ЈП „Развој“ Житиште у ликвидацији . 1. 

2. Одлука о усвајању завршног ликвидационог извештаја Културно просветне заједнице 

Житиште у ликвидацији...................................................................................................................... 2. 

3. Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању локација за продају робе ван пословног 

простора на територији општине Житиште ...................................................................................... 3. 

4. Одлука о боравишној такси  ............................................................................................................... 4. 

5. Одлука о критеријумима за расподелу средстава из буџета општине Житиште за финансирање 

сталних трошкова националних савета националних мањина ....................................................... 7. 

6. Одлука о приступању израде Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и 

Ромкиња за период од 2021. – 2022. .................................................................................................. 8. 

7. Одлука о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за здравље општине Житиште ......... 10. 

8. Решење о именовању в.д. директора Библиотеке ,,Бранко Радичевић“  Житиште .................... 11. 

9. Закључак о усвајању Извештаја о раду и извештај о финансијском пословању  ЈКСП ,,ЕКОС“ 

Житиште за 2020. .......................................................................................................................................... 12. 

10. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице Српски 

Итебеј  за 2020. Годину ..................................................................................................................... 12. 

11. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице 

Банатски Двор  за 2020. Годину ....................................................................................................... 13. 

12. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице Хетин  

за 2020. Годину .................................................................................................................................. 13. 

13. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице Честерег  

за 2020. Годину .................................................................................................................................. 14. 

14. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице Равни 

Тополовац  за 2020. Годину .............................................................................................................. 14. 

15. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице 

Банатско Карађорђево за 2020. Годину ........................................................................................... 15. 

16. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице Међа за 

2020. Годину ....................................................................................................................................... 15. 

17. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице Нови 

Итебеј за 2020. Годину ...................................................................................................................... 16. 

18. Закључак о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем  Месне заједнице Торда  

за 2020. Годину .................................................................................................................................. 16. 

19. Закључак о прихватању Извештаја о раду Локалног Омбудсмана опшине Житиште за 2020. 17. 
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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. 
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