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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXI
Излази по потреби

Житиште

8.8.2017.

Број 21.
страна 1.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08
– др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС“, број 16/2017 Комисија за
израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем
тексту: Комисија) општине Житиште, расписује јавни позив којим обавештава:
- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се
може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је
примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и
установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина
пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а
највише до 1.000 хектара;
- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Житиште за 2018. годину,
до дана 31.октобра 2017. године.
Потребна документација:
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране
одговорног лица
2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији
од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини
већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на
територији Републике Србије.
Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним
копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Житиште, задржава право да у
случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова, у канцеларији број
23 на првом спрату зграде општине Житиште, Цара Душана 15, Житиште.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар
2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
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Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине/града
или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију
за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Житиште, на адресу: Општина Житиште, Цара Душана 15, 23210
Житиште.
Све потребне информације можете добити на телефон 023/821-304, или лично у
канцеларији број 23 на првом спрату зграде општине Житиште, Цара Душана 15. Житиште.
Овај Јавни позив објавити у Службеном листу Општине Житиште, огласним таблама у
месним канцеларијама (заједницама) као и на сајту општине Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Комисија за израду годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број: IV-320-171/2017
Дана: 8. 8.2017. год.
ЖИТИШТЕ

Комисија за израду Годишњег програма, заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Житиште
Милан Пашић с.р.

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“
број 41/2009, 53/2010, 101/2010, 32/2013 – одлука УС 55/2014, 96/2015 и 9/2016), и члана 61.
Статута општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013), Општинско
веће општине Житиште на седници одржаној 11.8.2017. године донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
Став први Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја број IV- 22-1/2013
(Службени лист општине Житиште 6/2013) мења се и гласи:
,,Образује се Савет за безбедност саобраћаја општине Житиште (у даљем тексту Савет),
као тело за координацију , са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима из надлежности oпштине Житиште , а који чине преставници
локалне самоуправе Општине Житиште, јавних предузећа општине Житиште, надлежних
инспекцијских служби општинске управе Житиште, Полицијске управе Зрењанин – полицијске
станице Житиште, као и представник Прекршајног суда Зрењанин .“
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У Савет за безбедност саобраћаја општине Житиште именује се Председник Савета и
следећи чланови и то :
1. Митар Вучуревић

- Председник

Савета за безбедност саобраћаја

2. Ђорђе Жужа

- представник локалне самоуправе

3. Јене Лазар

- представник локалне самоуправе

4. Драган Јешић

- представник Полицијске станице Житиште

5. Робертина Вукелић

- представница локалне самоуправе

6. Радојица Ивачевић

- представник локалне самоуправе

7. Данило Шошо

- представник локалне самоуправе

8. Софија Стојановић

- представница Прекршајног суда Зрењанин

9. Филип Нинковић

- представник ЈП „Развој “ Житиште

10. Јован Мандић

- представник ЈКСП „Екос “ Житиште

11. Свјетлана Марковић -представница одељења за инспекцијске послове ОУ Житиште.“
II
У ставу III цитираног Решења после речи ,,чланова“ брише се реч ,,комитета“ и
уписује реч ,, Савета“ .
III
Доношењем овог решења услед истека мандата, престаје мандат досадашњим
члановима Савета за безбедност саобраћаја Општине Житиште и то : Митру Вучуревићу,
Јене Лазару, Драгану Јешићу, Робертини Вукелић, Данилу Шошо, Свјетлани Марковић,
Радојици Иванчевићу, Филипу Нинковићу, Љубинку Петковићу, Јене Лазару, Прибишић
Зорану и Мркшић Златку, те се исти разрешавају дужности члана Савета за безбедност
саобраћаја општине Житиште на које су именовани Решењем Општинског већа о
образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Житиште број : IV-22-1/2013 („Сл
.лист општине Житиште“ број 6/2013), измене и допуне IV-22-3/2013 (Сл .лист општине
Житиште“ број 36/2013 ) и IV-06-76/2015-9 (Сл .лист општине Житиште“ број 29/2015).
IV
Остале одредбе Решења остају неизмењене.
Oво Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште .“
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Опшштина Житиште
Општинско веће
Број: IV-06- 41/2017
Дана:11. 8. 2017. године
Житиште

Председник Општинског већа,
Председник општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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САДРЖАЈ
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА,
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Житиште за 2018. годину ..............1.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Решење о измени и допуни Решења о образоваењу Савета за безбедност саобраћаја
Општине Житиште......................................................................................................................2.

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.

