
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVII         Житиште          25.6.2013.           Број 20. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
 

На основу  члана 32.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“ бр. 129/2007 ), и члана 
члана 42. тачка 1. Статута Општине Житиште( „Службени  лист Општине Житиште“ број 16/2008)  
Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 25. 6. 2013. године , донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
О 

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 
 

 
Члан 1. 

                Члан 4. Статута општине Житиште ("Сл. лист општине Житиште", бр. 16/2008), мења се тако што се 
додаје став 3. који гласи:  
 
„Општина има званичну web презентацију на адреси:www.zitiste.rs.“ 
 

Члан 2. 
Члан 5. став 3. статута мења се тако што се брише реч „народности“, уместо које треба да стоје речи 
„националних мањина“ 
 

Члан 3. 
Члан 10. став 4.Статута мења се тако што се после речи „Одлуком“ додају речи „Скупштине Општине“. 
 

Члан 4. 
Члан 13.Статута мења се и гласи: 
 
Општина има своју имовину. 
Имовина општине је јавна својина. 
Имовином општине располаже се у складу са Законом и Статутом. 
 

Члан 5. 
Члан 15. Статута мења се тако што се: 
 
у тачки 16. Статута иза речи „образовања“ додају речи „предшколског образовања и васпитања“, 
тачка 25 брише, 
тачке 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45  померају се за један редни број уназад; 
иза садашње тачке 45 додаје се нова тачка која ће бити тачка 45 и гласи: „уређује и обезбеђује функционисање 
система цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система 
заштите и спасавања, доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и 
обавља друге послове у циљу развоја система заштите и спасавања и система цивилне заштите, израђује 
планове одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије и предузима мере за усклађивање 
припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности са одбрамбеним припремама 
Аутономне Покрајине  Војводине и Планом одбране Републике Србије, предузима мере за функционисање 
локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спроводи мере приправности и предузимање мера 
потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; 
садашња тачка 45. постаје тачка 46. 
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Члан 6. 
Члан 42. Статута мења се и гласи: 
 
Скупштина општине, у складу са Законом: 
1) доноси Статут општине и Пословник Скупштине; 
2) доноси буџет и завршни рачун општине; 
3) утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 
накнада, врши наплату изворних; 
4) доноси програм развоја општине и појединих делатности; 
5) доноси планска документа из своје надлежности и акт о уређењу грађевинског земљишта 
6) доноси прописе и друге опште акте; 
7) расписује општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима 
садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене  законима односно Статутом општине и 
врши надзор над њиховим радом; 
9) именује и разрешава управнe и надзорнe одборe, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са Законом; 
10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 
11) поставља и разрешава секретара Скупштине и заменика секретара Скупштине; 
12) бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника 
општине и чланове Општинског већа; 
13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по Закону; 
14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта; 
15) доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са Законом којим се уређује јавни дуг; 
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 
17) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану; 
18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 
19) даје сагласност за употребу имена, грба и другог обележја општине; 
20) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије општине; 
21) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности; 
22) даје сагласност на програм рада јавних предузећа, установа, организација и других јавних служби чији је 
оснивач или већински власник општина; 
23) доноси годишњи програм прибављања и располагања непокретности за потребе органа општине; 
24) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама; 
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости Закона или другог општег акта Републике Србије 
којим се повређује право на локалну самоуправу; 
26) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа, организација и других јавних 
служби чији је оснивач или већински власник општина; 
27) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у општини; 
28) разматра извештај Савета за међунационалне односе; 
29) усваја етички кодекс понашања функционера; 
30) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 
31) поставља и разрешава јавног правобраниоца општине, односно одлучује о начину заштите имовинских 
интереса општине; 
32) издаје "Службени лист општине Житиште"; 
33) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом. 
 

Члан 7. 
Члан 43. Статута мења се и гласи: 
 
Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника уколико Законом или овим Статутом 
није другачије одређено. 
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 
1. доноси Статут; 
2. доноси буџет; 
3. доноси планска документа; 
4. расписује референдум; 
5. одлучује и у другим случајевима утврђеним Законом и овим Статутом; 
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Члан 8. 
Члана 52.Статута мења се и гласи: 
 
'' Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 
обавља његову дужност. 
Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине''. 
 

Члан 9. 
Члан 53. Статута мења се и гласи: 
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 
њихов рад. 
Секретар Скупштине се поставља на период од 4 године на предлог Председника Скупштине и може бити 
поново постављен. 
За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које је дипломирани правник који је стекао 
образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године или дипломирани правник-мастер, са 
положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање 5 година. 
Скупштина општине може, на образложен предлог Председника Скупштине општине, разрешити секретара и 
пре истека мандата. 
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа када то захтева 
надлежни орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и актима Скупштине 
општине. 
Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. 
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и 
секретар. 

Члан 10. 
У члану 56. Статута општине Житиште у ставу другом после речи ,, има“ брише се реч  ,, заменике“  и уписује 
се ,, заменика“.У ставу четвртом после речи ,, за „ брише се реч ,,заменике „и уписује се реч ,, заменика“ 
У члану 57. у ставу првом брише се реч,, заменицима „ и уписује реч ,, заменику“ , а у ставу другом брише се 
реч,, заменици „ и уписује реч ,, заменик“. 
Члан 58. Статута мења се и гласи: 
Председник општине: 
1. представља и заступа општину, 
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, 
3. наредбодавац је за извршење буџета, 
4. усмерава и усклађује рад Општинске управе, 
5. доноси појединачне акте за које је овлашћен Законом, Статутом или Одлуком Скупштине, 
6. поставља и разрешава лица које ће обављати послове инспекције и ревизије коришћења буџетских 
средстава, 
7. информише јавност о свом раду, 
8. подноси Скупштини извештај о свом раду и извршењу буџета, 
9. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа 
или органа општине онемогућава вршење надлежности општине, 
10. одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање текуће ликвидности, који настаје услед 
неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета у складу са одредбама Закона којим се уређује јавни 
дуг, 
11. одлучује о промени апропријација у току године, у складу са Законом којим се уређује буџетски систем, 
12. одлучује о спровођењу годишњег програма прибављања и располагања имовине за потребе рада органа 
општине, 
13. закључује уговор прибављању и располагању стварима у јавној својини општине, 
14. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе општине и уређује услове и начине 
коришћења истих, 
15.поставља и разрешава помоћнике председника општине, 
16.доноси план јавних набавки на који сагласност  даје Општинско веће, 
17. доноси одлуку о покретању поступка јавних набавки за текућу годину, 
18. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности, 
19. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине. 
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Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, кад то захтева 
надлежан орган Републике, односно Аутономне Покрајине који врши надзор над радом и актима извршних 
органа општине и Општинске управе. 
 

Члан 11. 
Члан 61. Статута мења се и гласи: 
 
Општинско веће: 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, 
2) непосредно извршава и стара се о извршењу одлука и других аката Скупштине општине, 
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не доносе буџет пре почетка 
фискалне године, 
4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у 
сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или Одлуком које доноси Скупштина општине, 
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и 
других организација у управним стварима из надлежности општине, 
6) стара се о извршењу поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне 
Покрајине, 
7) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Општинске управе, 
8) доноси Пословник о раду на предлог председника општине, 
9) доноси Одлуку о употреби текуће и сталне буџетске резерве у складу са Законом којим се уређује буџетски 
систем, 
10) даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама и предузећима 
које се финансирају из буџета општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на 
остваривању програма или дела програма корисника буџета општине, 
11) даје сагласност на ценовник комуналних услуга, 
 

Члан 12. 
Члан 67. Статута мења се и гласи: 
Разрешењем Председника општине престаје мандат заменику  Председника општине и члановима 
Општинског већа. 
 

Члан 13. 
Члан 71.став 1. тачка 1.  Статута мења се и гласи: 
 
Општинска управа: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и 
Општинско веће, 

 
Члан 14. 

Члан 74. став 2.Статута се мења тако што се иза речи „факултет“ додаје знак интерпункције „ , “ и речи 
„завршене мастер студије“ 
 

Члан 15. 
Члан 75. Статута мења се и гласи: 
 
Начелника Општинске управе у складу са законом поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на 
временски период од 5 година. 
Јавни оглас за постављање начелника расписује и објављује Општинско веће. 
Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 
Заменик начелника општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе. 
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Члан 16. 
Члан 78. Статута мења се и гласи: 
 
Председник општине поставља и разрешава помоћнике у Општинској управи који обављају послове из 
појединих области. 
Помоћници председника општине постављају се на временски период док траје мандат председника општине
  
Помоћници Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са 
питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су постављени и врше и друге послове 
утврђене актом о организацији Општинске управе. 
У Општинској управи постављају се три помоћника Председника општине. 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе се прецизирају послови 
помоћника Председника општине и критеријуми за постављење. 
 

Члан 17. 
Члан 79.Статута мења се тако што се у ставу 2. иза речи „управе“ додају речи „ уз сагласност Општинског 
већа“ 
 

Члан 18. 
Члан 86. Статута мења се и гласи: 

 
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење аката којим ће се уредити 
одређено питање из надлежности општине, промену Статута или других аката и расписивање референдума у 
складу са Законом. 
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иницијативе састављена у 
складу са Законом и ако је исту потписало најмање 5% бирача општине, који су уписани у бирачки списак 
према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине 
општине, ако Законом или овим Статутом није другачије предвиђено. 
О предлогу из става 1. овог члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави образложен 
одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога. 
Право на покретање грађанске иницијативе остварује се у складу са Законом којим се уређује референдум и 
народна иницијатива. 
 

Члан 19. 
Члан 88. Статута мења се и гласи: 
 
Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може бити улица, део насеља, 
подручје месне заједнице или другог облика месне самоуправе. 
Збор грађана сазива Председник општине, Председник Скупштине општине, председник Савета месне 
заједнице, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за који се збор сазива и најмање 1/4 одборника, 
најмање 3 дана пре дана одржавања. 
Предлог за сазивање збора може упутити орган општине надлежан за одлучивање о питању које је разматра на 
збору. 
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на огласној табли, преко 
средстава информисања или на други уобичајени начин. 
 

Члан 20. 
Члан 89. Статута мења се и гласи: 
 
Збором грађана председава сазивач или лице које он овласти. 
Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима, ако му присуствује 5% бирача према последњем 
званичном објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине са 
подручја за који је збор сазван. 
Право учешћа у разматрању питања, покретање иницијатива и предлагању појединих решења имају 
пунолетни грађани. 
Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на подручју за које је 
збор сазван уколико се ради о одлукама које оптерећују њихову имовину. 
Одлуке на збору грађана се доносе већином гласова присутних грађана са правом одлучивања. 
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Члан 21. 
Члан 95. Статута мења се и гласи: 
 
 О образовању подручја за које се образују и укидају месне заједнице или други облици месне 
самоуправе одлучује Скупштина општине , већином гласова од укупног броја одборника, уз претходно 
прибављено мишљење грађана .  
 

Члан 22. 
Члан 97. Статута мења се и гласи: 
 
Месна заједница има  својство правног лица у оквиру права и дужности утврђених Статутом, одлуком о 
месним заједницама  и законом. 
 

Члан 23. 
Члан 98. Статута мења се и гласи: 
 
 Средства за рад месне заједнице су : 
 1.средства утврђена одлуком о буџету општине, укључујући и самодопринос ,  
 2.донација,  
 3.прихода која месна заједница оствари својом активношћу ,  
 Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Скупштина општине. 
Месна заједница користи средства у складу са финансијским планом. 
 
Средства која општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету општине посебно за сваку месну 
заједницу по наменама: 

1. средства за рад органа месне заједнице и за текуће трошкове 
2. средства за обављање послова који су од стране општине поверени месној заједници 
3. средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре у којем учествују грађани. 

 
Члан 24. 

Члан 99. Статута мења се и гласи: 
 
 Одлуком Скупштине може се свим  или појединим  месним заједницама поверити вршење одређених  
послова из изворног делокруга општине , уз обезбеђивање за то потребних средстава. 
 При  поверавању послова полази се од тога да ли су ти послови од  непосредног и свакодневног 
значаја за живот  становника месне заједнице. 
За обављање одређених послова из надлежности општинске управе, посебно у вези са остваривањем права 
грађана може се организовати и рад општинске управе у месним заједницама. 
Послове из става 4. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује Председник општине на предлог 
начелника Општинске управе. 
 

Члан 25. 
Члан 104. Статута мења се и гласи: 
 
Заштита права општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном Законом и Статутом општине. 
 

Члан 26. 
Члан 107. став 1. Статута мења се и гласи: 
 
У општини се установљава заштитник грађана. 
 

Члан 27. 
Члан 110. став 2. Статута мења се и гласи: 
 
Предлог за избор заштитника грађана подноси најмање трећина одборника. 
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Члан 28. 
Члан 111. став 2. Статута мења се и гласи: 
 
Предлог за разрешење заштитника грађана може поднети најмање трећина одборника. 
 

Члан 29. 
Члан 118. став 1Статута. мења се и гласи: 
 
 Статут,  одлуке, решења, закључци и друга акта органа општине објављују се у "Службеном листу 
општине Житиште“. 
 

Члан 30. 
                  Ова Одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине 
Житиште''. 
                  Након објављивања ове Одлуке Комисија  ће издати пречишћен текст Статута општине Житиште и 
исти објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број : I-020- 11/2013 
Дана : 25. 6. 2013. година 
Ж и т и ш т е 
                                                                                          Председник Скупштине Општине 
                                                                                                               Ж и т и ш т е 
 
                                                                                                       Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 229. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и 
члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07) и члан 42.Статута 
Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине 
Житиште на седници одржаној дана 25. 6. 2013.  године доноси    
 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ ЖИТИШТЕ 

и расписује   
 

О Г Л А С 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, РАЗВОЈ “ 

ЖИТИШТЕ 
 

1. Подаци о јавном предузећу :  
Jавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве ,, Развој“  Житиште. Седиште предузећа  је у 
Житишту улица Цара Душана 7.  
Претежна делатност 42.11 изградња путева и аутопутева,   матични број 08672741  
Оснивач предузећа : Општина Житиште 
2. Јавни конкурс се спроводи за радно место :  
Директор Јавног предузећа  ЈП ,, Развој“  Житиште 
3. Право  пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова 

прописаних одредбама Закона о раду (,, Службени гласник РС“  број 24/05, 61/05, 54/09 и 
3/13) испуњавају  и следеће посебне услове : 

-да има најмање високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године  
- да је стручно звање стекао у једној или више области из делокруга рада јавног предузећа,  
- да има најмање 5 година радног искуства од чега 3 године на руководећим пословима из 
делатности рада јавног предузећа,  
- да није члан политичке странке или да му је одређено  мировање  у вршењу функције у органу 
политичке странке 
- да није осуђивано за кривично дело из области привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности, 
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна  
делатност јавног предузећа. 
4- уз пријаву са биографијом кандидати подносе :  
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија ) 
- Уверење о држављанству  Р. Србије  (оригинал или оверена копија ) 
- Доказ да има општу здравствену способност 
- - доказ о стручној спреми 
- - доказ о радном искуству 
- Доказ да није осуђиван  за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности  , те да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа .  

5. У изборном поступку , усменим разговором пред Комисијом проверава се поседовање знања 
из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа  сходно важећим 
законским прописима, као и стручних организационих и других способности  неопходних за 
успешно организовање и обављање функције директора . 

6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се  у року  30  дана од дана 
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“,  Комисији за именовања   
општине Житиште на адресу Општинска управа Житиште – Цара Душана 15  или преко 
писарнеце Општинске управе Житиште . 

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора  је 
Тоша Катић  заменик начелника Општинске управе, телефон 062207259 
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8. Неблаговремне ,  неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази  
Комисија за именовања општине Житиште одбациће  закључком . 

9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈП ,, Развој “ Житиште објавити у 
„Службеном гласнику Републике Србије“  и најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају  на целој  територији  Републике Србије и  интернет  страници Општине 
Житиште. 

 
 
 
 
Република Србија  
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште 
Број :  I-023-14/2013 
Дана 25.6. 2013. године   
Житиште                                                                  Председник Скупштине Општине Житиште 

                                                                                                    Драган Миленковић с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
            На основу члана 229. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и 
члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 129/07) и члан 42. Статута 
Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине 
Житиште на седници одржаној дана 25. 6. 2013.  године доноси    
 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНО СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, ЕКОС “ ЖИТИШТЕ 

и расписује   
 

О Г Л А С 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО 

СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,, ЕКОС “ ЖИТИШТЕ  
 

1.Подаци о јавном предузећу :  
Jавно комунално стамбеног предузећа Екос“ Житиште. Седиште предузећа  је у Житишту улица 
Цара Душана 15.  
Претежна делатност 81.30 услуге уређивања и одржавања околине ,   
Оснивач предузећа : Општина Житиште. 
2.Јавни конкурс се спроводи за радно место :  
Директор Јавног комуналног стамбено  предузећа  ,, Екос “ Житиште. 
3.Право  пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова 
прописаних одредбама Закона о раду (,, Службени гласник РС“  број 24/05, 61/05, 54/09 и 3/13) 
испуњавају  и следеће посебне услове : 
-да има најмање високо образовање на основним студијама у трајању од 4 године,   
- да има најмање  3 године  радног искуства на руководећим пословима из делатности рада јавног 
предузећа,  
- да није осуђивано за кривично дело из области привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности, 
- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна  
делатност јавног предузећа. 
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4.- уз пријаву са биографијом кандидати подносе :  
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија ) 
- Уверење о држављанству  Р. Србије  (оригинал или оверена копија ) 
- Доказ да има општу здравствену способност 
- - доказ о стручној спреми 
- - доказ о радном искуству 
- Доказ да није осуђиван  за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности, те да му није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је 
претежна делатност јавног предузећа .  

5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом проверава се поседовање знања 
из области које су надлежност и одговорност директора јавног предузећа  сходно важећим 
законским прописима, као и стручних организационих и других способности  неопходних за 
успешно организовање и обављање функције директора . 
6. Пријава са доказима о испуњености услова подноси се  у року  30  дана од дана 
објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“,  Комисији за именовања   
општине Житиште на адресу Општинска управа Житиште – Цара Душана 15  или преко 
писарнице Општинске управе Житиште. 
7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора  је 
Катић Тоша заменик начелника ОУ, телефон  062207259 
8. Неблаговремене ,  неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази  
Комисија за именовања општине Житиште одбациће  закључком . 
9. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКСП ,, Екос “ Житиште објавити у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ и најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају  на целој  територији  Републике Србије и  интернет  страници Општине Житиште. 
 
 
 
 
Република Србија  
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште 
Број :  I- 023-13/2013    
Дана 25.6. 2013. године  
Житиште 

 
 

                                                                 Председник Скупштине општине Житиште 
                                                                                                           Драган Миленковић с.р. 
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На основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник 
РС“ бр. 34/2001), одредби Уредба о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих, постављених и запослених лица у државним органима Владе Републике Србије („Сл. 
гласник РС“ број: 2/2012) и члана 116. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине 
Житиште“ бр. 16/2008), Скупштина Општине на седници одржаној дана 25.6.2013. године, донела је: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о платама, накнадама и другим примањима лица које бира, именује и поставља 

Скупштина Општине, Општинско веће и председник Општине Житиште („Службени лист Општине 
Житиште“ број 21/2008, 5/2009, 14/2009 и 4/2012) у члану 7. став 1. Одлуке досадашњи број: 
„6.000,00“ замењује се бројем: „10.000,00“ . 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Житиште“, а примењује се почев од обрачуна и исплате накнада за месец јули. 

 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште 
Број: I-020- 28 /2013 
Дана:25.6.2013. 
Житиште 
 
                                                                               
 
                                                                          Председник Скупштине Општине Житиште 
  Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 46.  Закона о локалним изборима („Службени лист број РС“ 129/07, 34/10 и УС 
54/11) Скупштина Општине Житиште је на првој  седници одржаној дана 25. јуна 2013.  године  
донела следећу  

 
О Д Л У К У  О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

I 
Утврђује се престанак мандата одборнику  Скупштине општине Житиште, Јанош Добаи   

из Торде  са изборне листе  број 4. Савез војвођанских Мађара –  Иштван Пастор VAJDASAGI  
MAGYAR SZOVETSEG  -  PASZTOR ISTVAN   на основу подношења усмене оставке на седници  
Скупштине Општине Житиште  и стицања услова за престанак мандата из члана  46 .  тачка 1. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Дана 4.7.2012. године  на конститутивној седници СО Житиште Одлуком број   I -020-10/2012 
потврђен је мандат одборника Јаноша Добаиа . На седници  Скупштине општине Житиште одржаној 
25.6.2013. године , одборник Јанош Добаи  поднео је усмену оставку на функцију одборника, те је 
Скупштина Општине Житиште сходно члану 46. став 3. а који гласи: „после подношења усмене 
оставке одборника, скупштина без одлагања на истој седници утврђује да је одборнику престао 
мандат“ донела одлуку о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини Општине 
Житиште за одборника Добаи Јаноша. 

Сходно члану 46. став 1. тачка 1. и тачка 5.  Закона о локалним изборима, („Службени лист РС“ 
број 129/07, 34/10 и УС 54/11) одборнику престаје мандат  пре истека времена на који је изабран 
између осталих случајева , подношењем оставке,  односно преузимањем  посла, односно функције 
које су  у складу са законом неспојиве  с функцијом одборника.  

Ставом 3. члана 46. цитираног закона   предвиђено је да после подношења усмене оставке  
скупштина без одлагања на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. Како је на истој 
седници  СО Житиште утврђено да  Добаи Јаношу  престаје мандат одборника у СО Житиште то је 
на основу свега изнетог одлучено о престанку мандата одборника.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке  може се поднети жалба Управном суду  у 
року од 48 часова од доношења одлуке. 
 

Ову  одлуку објавити  у „Службеном листу општине Житиште“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
 Скупштина Општине Житиште 
Број: I-013-4/2013 
Дана: 25. 6. 2013. године  
Ж и т и ш т е 

                                   Председник Скупштине Општине Житиште  
                                                          Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ број 
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 25.6.2013. године донела је 
следећу 
 

О Д Л У К У  
 
 

Потврђује се мандат одборника  у Скупштине Општине Житиште  Лазар Јенеа из Торде са 
изборне листе број 4. Савез војвођанских Мађара –  Иштван Пастор VAJDASAGI  MAGYAR 
SZOVETSEG  -  PASZTOR ISTVAN    

Мандат одборника  траје од дана потврђивања мандата  25. 6. 2013. Године.  
 
Одлуку  објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ .           
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Јене Лазару из Торде престала је по сили закона функција заменика председника општине 

Житиште усвајањем предлога за разрешење председника Општине Душана Милићева. Именовани је 
у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС“  129/07, 34/10, 54/11) 
поднео писмени захтев Изборној комисији Општине Житиште којим је затражио да му се врати 
мандат одборника. Изборна комисија је дана 25.6. 2013. године у складу са цитираним чланом закона 
издала уверење о избору одборника и доставила надлежној администратино - мандатној комисији СО 
Житиште  која је на основу наведеног предложила СО Житиште да потврди мандат одборника. Дана 
25. 6. 2013.  године  на седници СО Житиште одборник Добаи Јанош  са изборне листе број број 4. 
Савез војвођанских Мађара –  Иштван Пастор VAJDASAGI  MAGYAR SZOVETSEG  -  PASZTOR 
ISTVAN   је поднео оставку те је остало упражњено место одборника са изборне листе број 4. Од 
одборника је прибављена оверена писмена сагласност да прихвата мандат одборника. 
Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење  о избору одборника,   
извештај изборне комисије,  и  захтев подносиоца и писмену сагласност одборника, те је оценила да 
су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и доставила  Скупштини Општине извештај 
са предлогом за потврђивање мандата одборника. 
 

Правна Поука : Против ове одлуке  дозвољена је жалба Управном суду  - одељењу у Новом 
Саду  у року од 48 сати од дана доношења ове одлуке. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште 
Број: I-020-25/2013 
Дана:  25. 6. 2013.  
Житиште 
 
                                                                                 Председник Скупштине  Општине Житиште 
                                                                                                             Драган Миленковић с.р. 
 
 
 

 
 
 
 



Број 20.   25.6.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  14 
 

На основу члана 46.  Закона о локалним изборима („Службени лист РС“ број 129/07, 34/10 и УС 
54/11) Скупштина Општине Житиште је на 10.   седници одржаној дана 25. 6.  2013.  године  донела  
је следећу  

 
 ОДЛУКУ  О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

I 
Утврђује се престанак мандата одборнику  Скупштине општине Житиште, Лазар Јене   из 

Торде  са изборне листе  број 4. Савез војвођанских Мађара –  Иштван Пастор VAJDASAGI  
MAGYAR SZOVETSEG  -  PASZTOR ISTVAN   на основу подношења усмене оставке на седници  
Скупштине Општине Житиште  и стицања услова за престанак мандата из члана  46 .  тачка 5.  услед 
преузимања посла, односно функције коју су  у складу са законом неспојиве  с функцијом одборника.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Дана 25.6.2013. године  на 10 . седници  Скупштине Општине Житиште Одлуком број   I -020- 
25/2013 потврђен је мандат одборника Јене Лазара. На истој седници  Скупштине општине 
Житиште,  Јене Лазар је изабран за  Заменика Председника  општине  Житиште. Након преузимања 
функције Заменика Председника Општине  Јене Лазар је у складу са  чланом  46. тачка 5. услед 
преузимања посла, односно функције коју су  у складу са законом неспојиве  с функцијом одборника 
поднео оставку .  

Сходно члану 46. став 1. тачка 1. и тачка 5.  Закона о локалним изборима, („Службени лист РС“ 
број 129/07, 34/10 и УС 54/11) одборнику престаје мандат  пре истека времена на који је изабран 
између осталих случајева, подношењем оставке,  односно преузимањем  посла, односно функције 
које су  у складу са законом неспојиве  с функцијом одборника.  

Ставом 3. члана 46. цитираног закона   предвиђено је да после подношења усмене оставке  
Скупштина без одлагања на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. Како је на истој 
седници  СО Житиште утврђено да  Јене Лазару  престаје мандат одборника у СО Житиште то је на 
основу свега изнетог одлучено о престанку мандата одборника. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке  може се поднети жалба Управном суду   - 
oдељењу у Новом Саду у року од 48 часова од доношења одлуке. 
 

Ову одлуку објавити  у „Службеном листу општине Житиште“.  
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
 Скупштина Општине 
Број: I-020-  27   /2013  
Дана: 25. 6. 2013. године  
Ж и т и ш т е 

                                   
 

                                                             Председник Скупштине Општине Житиште  
                                                          Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 46.  Закона о локалним изборима („Службени лист РС“  број 129/07, 34/10 и 
УС 54/11) Скупштина Општине Житиште је на 10. седници одржаној дана 25.6. 2013.  године  донела 
следећу  

 
 ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА  

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

I 
Утврђује се престанак мандата одборнику  Скупштине општине Житиште, Петковић 

Љубинка   из Житишта  са изборне листе  број 1. Демократска странка – Борис Тадић на основу 
подношења усмене оставке на седници  Скупштине Општине Житиште  и стицања услова за 
престанак мандата из члана  46 .тачка 5.  услед преузимања посла, односно функције коју су  у 
складу са законом неспојиве  с  функцијом одборника.  
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Дана 4.7.2012. године  на 1. конститутивној седници  СО Житиште Одлуком број   I -020- 
10/2013 потврђен је мандат одборника Петковић Љубинка. На 10. седници  Скупштине општине 
Житиште одржане 25.6.2013. године,  Петковић Љубинко  је изабран за  Председника  општине  
Житиште. Након преузимања функције Председника Општине  Петковић Љубинко је у складу са  
чланом  46. тачка 5. услед преузимања посла, односно функције коју су  у складу са законом 
неспојиве  с функцијом одборника поднео оставку .  

Сходно члану 46. став 1. тачка 1. и тачка 5.  Закона о локалним изборима, („Службени лист РС“ 
број 129/07, 34/10 и УС 54/11) одборнику престаје мандат  пре истека времена на који је изабран 
између осталих случајева, подношењем оставке,  односно преузимањем  посла, односно функције 
које су  у складу са законом неспојиве  с функцијом одборника.  

Ставом 3. члана 46. цитираног закона   предвиђено је да после подношења усмене оставке  
Скупштина Општине без одлагања на истој седници утврђује да је одборнику престао мандат. Како 
је на истој седници  СО Житиште утврђено да  Петковић Љубинку  престаје мандат одборника у СО 
Житиште то је на основу свега изнетог решено је као у диспозитиву овог Решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове Одлуке  може се поднети жалба Управном суду   - 
oдељењу у Новом Саду у року од 48 часова од доношења одлуке. 
 

Ову одлуку објавити  у „Службеном листу општине Житиште“.  
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
 Скупштина Општине Житиште 
Број: I-020-  26  /2013  
Дана: 25.6.2013. године  
Ж и т и ш т е 

                                    
 

                                             Председник Скупштине општине Житиште  
                                                          Драган Миленковић с.р. 
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На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и члана 
42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина 
Општине Житиште на седници одржаној дана 25.6.2013. године донела је следеће 
 

Р е ш е њ е 
 

I  Даје се сагласност на Статут ЈКСП „Екос“ Житиште  усвојен од стране Управног одбора ЈКСП 
„Екос“ Житиште дана 23.5.2013. године. 
II Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште 
Број: I-02-28/2013-2                                                Председник Скупштине Општине Житиште 
Дана:25.6.2013.                                                                     Драган Миленковић с.р. 
Житиште 
 
                                                                                                                            

На основу члана 31. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 
број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012) и члана 
42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина 
Општине Житиште на седници одржаној дана 25.6.2013. године донела је следеће 
 

Р е ш е њ е 
 

I Даје се сагласност на Статута ЈП „Развој“ Житиште од стране Управног одбора ЈП „Развој“ 
Житиште дана 14.6.2013. године. 
II Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште 
Број: I-023-9/2013-2                                              Председник Скупштине Општине Житиште 
Дана: 25.6.2013.                                                                             Драган Миленковић с.р. 
Житиште 
 
                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 20.   25.6.2013. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  17 
 

На основу члана 31.Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике Србије“ 
број 129/07) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 
16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 25.6.2013. године донела је 
следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I Даје се сагласност на Статут о измени и допуни Статута Центра за социјални рад Житиште усвојен 
на седници Управног одбора Центра за социјални рад Житиште дана 10.6.2013. године. 
II Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Управни одбор Центра за социјални рад Житиште  на седници одржаној дана 10.6.2013. 

године донео је Одлуку којом је усвојио Статут о измени и допуни Статута Центра за социјални рад 
Житиште. Како је Скупштина Општине Житиште као оснивач установе Центра за социјални рад 
надлежна и овлашћена да именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, 
установа, организација и служби које оснива и да даје сагласност на њихове статуте у складу са 
законом, то је Скупштина Општине Житиште решила као у диспозитиву решења, те овим својим 
решењем даје сагласност на Статут о измени и допуни Статута Центра за социјални рад Житиште. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште Скупштина Општине Житиште                              
Број: I-022-13/2013                                                 Председник Скупштине Општине Житиште 
Дана : 25. 6. 2013.                                                                   Драган Миленковић с.р. 
Дана:25.6.2013. 
Житиште 
                                                                   

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 
129/2007) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине 
Житиште'' број: 16/2008), Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 
25.6.2013.године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈКСП „ЕКОС“  ЖИТИШТЕ 
 

  I Разрешавају се дужности председника и чланова Управног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште и 
то: 
испред локалне самоуправе 

- Ирена Ристић – Међа - председница 
- Новица Недић- Житиште – члан 
- Јожеф Лазар – Банатски Двор – члан 

Из реда запослених: 
- Гордана Нинковић, Житиште- члан 
- Роберт Кочиш- Торда 

 
II Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                               Председник Скупштине Општине  Житиште 
Општина Житиште                                                                           Драган Миленковић  с.р. 
Скупштина Општине Житиште 
Број: I-023-10/2013-2 
Дана: 25.6.2013. 
Житиште 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007) и 
члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 25.6.2013.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ЈП „РАЗВОЈ“  ЖИТИШТЕ 
 

I 
 Разрешавају се дужности председника и чланова Управног одбора ЈП „Развој“ Житиште и то: 
испред локалне самоуправе 

- Милан Кртинић, Бан. Карађорђево– председник 
- Стеван Рајић – Српски Итебеј  члан 
- Милан Рајилић, Равни Тополовац- члан 
- Душан Богић, Честерег – члан 
- Митар Сворцан, Банатски Двор – члан  

Из реда запослених: 
- Бранка Шошо из Равног Тополовца  - члан 
- Радован Умићевић из Житишта – члан 

 
II 

 Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''.  
 
                                                                                                         
Република Србија                                                           
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине                                   Председник Скупштине Општине Житиште 
Број: I-023-11/2013-2                                                          Драган Миленковић с.р. 
Дана: 25.6.2013.године 
Ж И Т И Ш Т Е 
 
 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007) и 
члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 25.6.2013.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКСП „ЕКОС“  ЖИТИШТЕ 
 
I 

 Разрешавају се дужности председника и чланова Надзорног одбора ЈКСП „Екос“ Житиште и то: 
испред локалне самоуправе 

- Иштван Ковач, Торда 
- Милић Молдован, Житиште – члан 

Из реда запослених:  
- Здравко Мандић, Банатски Двор - члан 

II 
 Ово Решење објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''. 
 
Република Србија                                                                         
Аутономна Покрајина Војводина                                                          
Општина Житиште 
Скупштина Општине                                          Председник Скупштине Општине  Житиште 
Број: I- 023-10/2013-1                                                              Драган Миленковић с.р. 
Дана: 25.6.2013.године 
Ж И Т И Ш Т Е 
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         На основу члана  12. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник Републике Србије“ број  
119/2012)  и члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“  број 16/2008 године) 
Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана  25. јуна 2013. године донела је следеће  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКСП ,, ЕКОС “ ЖИТИШТЕ 
 

I  Скупштина општине Житиште  именује Надзорни одбор  ЈКСП ,, ЕКОС“  Житиште  у следећем саставу :  
 
1. Радиновић Зоран,  дипломирани економиста Житиште , председник   
2. Новица Недић,   професор Житиште  ,  члан  
3. Гордана Нинковић   из  Житишта,  дипл. економиста , представник запослених  

члан  надзорног одбора  
     
II     Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године .  
III     Решење о именовању чланова надзорног одбора објавити у „Службеном листу Општине Житиште“  .  
 
Република Србија 
АП Војводина 
Општина Житиште  
 Скупштина Општине Житиште                             Председник Скупштине Општине Житиште 
Број : I-023-10/2013 
Дана : 25. 6. 2013.                                                                     Драган Миленковић с.р. 
 Ж И Т И Ш Т Е  
                                                             
 
                                                                                  

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број: 129/2007) и 
члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број: 16/2008), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 25.6.2013.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП „РАЗВОЈ“  ЖИТИШТЕ 
 

I 
 Разрешавају се дужности председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Развој“ Житиште и то: 
испред локалне самоуправе 

- Миљана Николи, Торак- председник 
- Давор Гроздановић, Житиште – члан 

Из реда запослених:  
- Бранислав Медаревић из Житишта члан 

 
II 

 Ово Решење  објавити  у ''Службеном листу општине Житиште''. 
 
 
                                                                                                                                                                                         
Република Србија                                                                     
Аутономна Покрајина  Војводина                                                  
Општина Житиште 
Скупштина Општине 
Број: I-023-11/2013-1                                                Председник Скупштине Општине Житиште 
Дана: 25.6.2013.године                                                        Драган Миленковић с.р. 
Ж И Т И Ш Т Е 
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На основу члана  12. Закона о јавним предузећима  („Службени  гласник Републике Србије“ број  119/2012)  и 
члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“  број 16/2008) Скупштина 
општине Житиште на седници одржаној дана  25. јуна 2013. године донела је следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ,, РАЗВОЈ“ ЖИТИШТЕ 
 

I  Скупштина општине Житиште  именује Надзорни одбор  ЈП ,, Развој“  Житиште  у следећем саставу :  
       

1. Симић Војислав дипл. економиста   из Међе,  председник надзорног одбора : 
2. Јарослав Томић из Торде, дипл.инг. пољопривреде, члан 
3. Радмила Гвозденовић из Житишта, дипл. правник , представник запослених, члан  

 
II     Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 године .  
III     Решење о именовању чланова надзорног одбора објавити у „Службеном листу Општине Житиште“  .  
 
Република Србија 
АП Војводина  
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште  
Број : I- 023-11/2013                                                           Председник Скупштине општине Житиште 
Дана: 25. 6. 2013.                                                                                  Драган Миленковић  с.р. 
 Ж И Т И Ш Т Е  
                                                                                                                                                                                              

На основу члана 26. и 27. Закона о јавним предузећима  („Службени гласник Републике Србије“ број 
129/07) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) 
Скупштина општине  Житиште  на седници одржаној дана 25. 6. 2013.године донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ  ПРЕДУЗЕЋА  ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
 

     I Именује се Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Житиште ( у 
даљем тексту Комисија ) у саставу : 
 

1. Томић Јарослав из Торде                Представник општине Житиште 
2. Давидовић Милош из Житишта     Представник општине Житиште 
3. Ђурица Ранко из Р. Тополоца        Представник општине Житиште 
4. Свјетлана Марковић из Торка        Представник општине Житиште 
5. Кузман Душан из Житишта            Представник Сталне конференције градова и општина 

 
      II   Комисија из става I именује се на период од 3 године. 
 
     III  Стручне и административно – техничке послове за потребе комисије обавља  Одељење за општу 
управу,  скупштинске  и заједничке послове општинске  управе Житиште.  
 
    IV Комисија ће користити печат  Скупштине општине Житиште . 
 
     V  Ово решење објавити у Службеном листу општине Житиште.  
 
Република Србија 
Аутономна  Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште                                     Председник Скупштине Општине Житиште 
Број : I -02-38/2013                                                                         Драган Миленковић с.р. 
Дана :25.6.2013. 
Житиште 
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На основу члана 49. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РС“ број  129/2012) и члана  
66. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина 
општине Житиште на седници одржаној дана  25 . јуна 2013.  донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
I 

 
 Душан Милићев из Житишта  разрешава се  функције председника општине Житиште са 

даном 25. 6. 2013. године, а на основу усвојеног предлога одборника Скупштине општине Житиште 
за разрешење председника Општине Житиште. 
                                                                                  

II 
 

Решење објавити  у ,,Службеном листу општине Житиште .“ 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште 
Број : I-020- 23/2013 
Датум : 25. јуна 2013. године. 
Ж и т и ш т е  
 
 
                                                                             Председник Скупштине Општине Житиште 
 
                                                                                                 Драган  Миленковић с.р. 
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На основу члана 32.  и  члана 51. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РС“ број  
129/2012) и члана  56. Статута Општине Житиште Скупштина општине Житиште на 10.  седници 
одржаној дана 25. 6.2013.  донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
I 

 
 Љубинко Петковић  из Житишта  изабран  је за Председника Општине Житиште. 

 
 

II 
 

Мандат Председника општине Житиште траје  од дана избора 25. 6. 2013. године па до истека 
мандата Скупштине општине Житиште.  

Председник Општине је на сталном раду у Општини Житиште. 
 
                                                                                  

III 
 

Решење објавити  у ,,Службеном листу општине Житиште“.  
 

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште 
Број : I-020- 24 /2013 
Датум : 25. 6. 2013. 
Ж и т и ш т е  
 
 
                                                                             Председник Скупштине општине Житиште 
 
                                                                                                 Драган  Миленковић с.р. 
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На основу члана 32. и члана 50. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РС“ број  
129/2012) и члана  66. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 
16/2008) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана  25 . јуна 2013.  донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ   ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
I 

 
 Јене Лазар из Торде  разрешава се  функције заменика председника општине Житиште са 

даном 25. 6. 2013. године, а на основу усвојеног предлога одборника Скупштине општине Житиште 
за разрешење председника Општине Житиште Душана Милићева. 
                                                                                  

II 
 

Решење објавити  у ,,Службеном листу општине Житиште .“ 
 

 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште  
Скупштине Општине Житиште 
Број : I-020- 23    /2013-1 
Датум : 25. јуна 2013. године. 
Ж и т и ш т е  
 
 
                                                                             Председник Скупштине Општине Житиште 
 
                                                                                                 Драган  Миленковић с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 4.  став 1. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени лист РС“ број  129/2012) и члана  56. Статута Општине Житиште Скупштина општине 
Житиште на 10. седници Скупштине општине Житиште одржаној дана 25. 6. 2013. год.  донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
I 

 
Јене Лазар  из Торде  изабран је за  Заменика председника општине Житиште. 

 
 

II 
 

Мандат заменика председника општине Житиште траје док траје мандат Председника 
Општине. Заменик Председника Општине је на сталном раду у Општини Житиште. 
 
                                                                                  

III 
 

Решење објавити у ,,Службеном листу општине Житиште “.  
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште 
Број : I-020-24 /2013-1 
Датум : 25. јуна 2013. 
Ж и т и ш т е  
 
 
                                                                              
                                                                                 Председник Скупштине општине Житиште 
 
                                                                                                 Драган  Миленковић с.р. 
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На основу члана 32. и члана  50. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РС“ број  
129/2012) и члана  66. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 
16/2008) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана  25 . јуна 2013.  донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
I 

 
 Разрешавају  се  по сили закона  функције  члана Општинског већа Општине Житиште са 

даном  25. 6. 2013. године, а на основу усвојеног предлога одборника Скупштине општине Житиште 
за разрешење председника општине  Душана Милићева следећи чланови општинског већа: 

 
1. Маја Грујић из Хетина 
2. Милан Ђукић из Бантског Карађорђева 
3. Миленко Станић из Равног Тополовца 
4. Радојица Иванчевић из Честерега 
5. Предраг Лучић из Банатског Двора 
6. Владимир Стајковић из Међе 
7. Милан Пашић из Торка  
8. Бојан Марчета из Житишта 
9. Миленко Чолић из Равног Тополовца 
10. Славомир Куручев из Житишта 
11. Виорел Гереу из Торка  

                                                                                  
II 
 

Решење објавити  у ,,Службеном листу општине Житиште .“ 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште 
Број : I-020-23 /2013-2 
Датум : 25. јуна 2013. године 
Ж и т и ш т е  
 
 
                                                                             Председник Скупштине Општине Житиште 
 
                                                                                                 Драган  Миленковић с.р. 
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На основу члана 45. – 51.  Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број  
129/2012)  и члана  59. - 65.  Статута oпштине Житиште  („Службени лист Општине Житиште“ број 
16/2008 ) Скупштина општине Житиште на 10.  седници одржаној дана 25. 6. 2013. године  донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
I 

 
У Општинско веће oпштине  Житиште изабрани су следећи чланови : 

 
1.Миленко Станић из Равног Тополовца 
2.Александар Грбић из Житишта 
3.Предраг  Огњенов из Житишта 
4.Милан Пашић из Торка  
5.Бојан Марчета из Житишта 
6.Миленко Чолић из Равног Тополовца 
7.Славомир Куручев из Житишта 
8.Виорел Гереу из Торка 
9.Роберт Кочиш из Торде 
10.Бела Киш из Новог Итебеја  

II 
 

Заменик Председника општине Лазар Јене  из Торде   је по функцији члан Општинског већа 
општине Житиште. 

III 
 

Председник Општинског већа  општине Житиште је Председник oпштине  Љубинко Петковић 
из Житишта. 

IV 
 

Мандат чланова Општинског већа  траје до истека мандата Председника Општине Житиште. 
 

    V 
Решење oбјавити у ,,Службеном листу Општине Житиште “.  

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште 
Број : I-020-24 /2013-2 
Датум : 25. јуна 2013.  
Ж и т и ш т е  
 
                                                                             Председник Скупштине Општине Житиште 
 
                                                                                                 Драган  Миленковић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист 
Општине Житиште“ 16/2008) Скупштина Општине Житиште је на седници одржаној дана 25. јуна 
2013. године донела следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I  Усваја се Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању ЈКСП „Екос“  Житиште за 2012. 
годину. 
 
II  Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште                  Председник Скупштине Општине Житиште 
Број: I-024-4/2013  Драган Миленковић с.р. 
Дана: 25.6.2013. 
Житиште 
 
 
 

На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист 
Општине Житиште“ 16/2008) Скупштина Општине Житиште је на седници одржаној дана 25. јуна 
2013. године донела следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Усваја се Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању ЈП „Развој“  Житиште за 2012. 
годину. 
 
II Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште                    Председник Скупштине Општине Житиште 
Број: I-024-6/2013  Драган Миленковић с.р. 
Дана: 25.6.2013. 
Житиште 
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На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“ број 127/09) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист 
Општине Житиште“ 16/2008) Скупштина Општине Житиште је на седници одржаној дана 25. јуна 
2013. године донела следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I Усваја се Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању Туристичке организације 
Општине Житиште за 2012. годину. 
 
II Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
Скупштина Општине Житиште                  Председник Скупштине Општине Житиште 
Број: I-024-10/2013  Драган Миленковић с.р. 
Дана: 25.6.2013. 
Житиште 
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„Екос“ Житиште..........................................................................................................................27. 
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27. Закључак о усвајању извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању Туристичке 

организације Општине Житиште...............................................................................................28. 
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном информисању 

(„Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) 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 
 
 
 


