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ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
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Житиште
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Излази по потреби

страна 1.

На основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 31. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018) и члана 4. Пословника Скупштине Општине Житиште (''Сл. лист Општине Житиште'', бр.
39/2019 - пречишћен текст), Скупштина Општине Житиште на конститутивној седници одржаној
дана 21. 8.2020. године доноси
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Општине Житиште са изборних листа и
то:
Изборна листа број 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ
1. Митар Вучуревић, рођен 18. 8.1964. године из Бан. Двора, дипл. економиста;
2. Ђорђе Жужа, рођен 11. 6.1976. године из Р. Тополовца, дипл. економиста;
3. Ивана Петрић, рођена 11. 9.1990. године из Бан. Карађорђева, дипл. политиколог за
међународне послове;
4. Исидора Савановић, рођена 12. 5.1990. године из Житишта, дипл. економиста;
5. Велемир Петровић, рођен 15.1.1962. године из С. Итебеја, пољопривредни техничар;
6. Миле Тривуновић, рођен 5. 5.1975. године из Торка, сточар;
7. Зоран Вукелић, рођен 8. 2.1968. године из Честерега, трговац;
8. Јелена Будимир, рођена 15.10.1992. године из Житишта, економски техничар;
9. Светлана Милошев, рођена 25. 8.1970. године из С. Итебеја, домаћица;
10. Јоца Катић, рођен 26. 2.1952. године из Житишта, пензионер;
11. Александар Менг, рођен 23.12.1973. године из Житишта, проф. техничког образовања;
12. Атила Перки, рођен 23. 7.1983. године из Н. Итебеја, водоинсталатер;
13. Јелена Кнежевић, рођена 16. 2.1988. године из Бан. Двора, дипл. инж. пејзажне
архитектуре;
14. Драгана Бунијевац, рођена 3. 9.1991. године из Торка, дипл. економиста;
15. Божо Маљковић, рођен 16. 1.1981. године из Бан. Карађорђева, радник;
16. Рајко Вујовић, рођен 22. 2.1993. године из Међе, пољопривредник;
17. Емануел Раша, рођен 1. 6.1982. године из Торка, радник;
18. Милана Стеванов, рођена 1. 1.1993. године из С. Итебеја, студент;
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Изборна листа број 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Зоран Касаловић, рођен 15. 6.1967. године из Житишта, дипл. економиста;
Светлана Бабић, рођена 26. 5.1978. године из Житишта, мр педагошких наука;
Драгана Петковић, рођена 24. 8.1969. године из Међе, дипл. економиста;
Предраг Амижић, рођен 5. 9.1960. године из Житишта, правни техничар;
Јонел Филип, рођен 25. 3.1968. године из Торка, струковни васпитач;
Душан Милићев, рођен 9. 4.1949. године из Житишта, новинар и књижевник;
Изборна листа број 3. Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István Савез Војвођанских Мађара - Иштван Пастор

25. Јанош Добаи, рођен 11. 5.1952. године из Торде, дипл. правник;
26. Јожеф Керекеш, рођен 21. 7.1990. године из Н. Итебеја, економиста;
27. Корнелиа Киш, рођена 9. 2.1990. године из Торде, реф. руралног развоја;
Изборна листа број 4. ВОЈВОЂАНСКИ ФРОНТ - уједињени за демократско Житиште
28. Мирћа Лелеа, рођен 21. 2.1989. године из Торка, дипл. информатичар;
Изборна листа број 5. МЕТЛА 2020 – Житиште
29. Владо Ковачевић, рођен 15. 5.1970. године из Честерега, саобраћајни техничар;
Изборна листа број 6. ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ЧАСНО ЗА ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ –
Душко Кочалка (Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт
30. Душко Кочалка, рођен 18. 9.1971. године из Житишта, приватни предузетник;
31. Дениса Ђурђевић, рођена 6.11.1991. године из Торка, економски техничар;
2. Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата.
3. Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-020-11/2020
Дана: 21.8.2020.
Житиште

Председавајући Скупштине Општине Житиште
ЈОЦА КАТИЋ с.р.
****
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На основу члана 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број: 129/2007, 83/2014 и 47/2018), члана 50. Статута општине Житиште - пречишћен текст
(„Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) и члана 8. Пословника Скупштине Општине
Житиште – пречишћен текст (Службени лист Општине Житише број 39/2019) Скупштина општине
Житиште, на првој конститутивној седници одржаној дана 21.8.2020. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
За Председницу Скупштине општине Житиште, изабрана је Ивана Петрић одборница
из Банатског Карађорђева.
II
Председница Скупштине oпштине Житиште је на сталном раду у Скупштини oпштине
Житиште од дана избора. Мандат председнице Скупштине општине траје четири године и тече од
дана избора.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 38. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),
одредбама Статута Општине Житиште и Пословнику Скупштине Општине Житиште, којима је
прописано да се председник Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда
одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.
Чланом 38. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председник Скупштине
може бити на сталном раду у општини, решење о плати ће се донети од стране надлежне Комисије
за административно мандатна питања, а у складу са општим актом Скупштине Општине Житиште
- Одлуком - којом се детаљније уређује право на плату, накнаду и остала примања функционера
које бира именује и поставља Скупштина општине .
Одборници Скупштине општине Житиште односно више од 1/3 одборника, поднело је
председавајућем Скупштине општине Житиште образложени предлог кандидата за Председника
скупштине општине предлажући за Председника скупштине општине Житиште Ивану Петрић
дипломираног политиколога за међународне односе изабрану за одборнике са изборне листе број
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- за нашу децу. Одборница је прихватила кандидатуру, а одборници СО
Житиште су се тајним гласањем изјаснили о наведеном предлогу. Комисија за спровођење и
утврђивање резултата гласања утврдила је да је већином гласова од укупног броја одборника од
остране одборника изабрана Ивана Петрић за председницу СО Житиште.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду року
од 30 (тридесет) дана.
Република Србијa
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I-020-12/2020
Датум : 21.8.2020
Житиште

Председавајући Скупштине општине Житиште
Јоца Катић с.р.
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На основу члана 38-39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:129/2007,
83/2014, 47/2018), члана 52. Статута општине Житиште - пречишћен текст („Службени лист
општине Житиште“ број 10/2019) и члана 13. Пословника Скупштине Општине Житиште –
пречишћен текст (Службени лист Општине Житише број 39/2019) Скупштина општине Житиште,
на првој конститутивној седници одржаној дана 21.8.2020. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I За Заменика Председника Скупштине општине Житиште, изабран је Јонел Филип
одборник из Торка.
II Мандат заменика председника Скупштине општине Житиште траје четири године и тече
од дана избора.
Заменик председника Скупштине Општине Житиште је на сталном раду у СО Житииште.
III Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 38-39. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), одредбама
Статута Општине Житиште и Пословнику Скупштине Општине Житиште, којима је прописано да
се Председник Скупштине и Заменик председника Скупштине бирају, на предлог најмање 1/3
одборника из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
скупштине општине. Чланом 39. Закона о локалној самоуправи утврђено је да заменик председник
Скупштине може бити на сталном раду уколико има мировање радног односа.Решење о плати ће се
донети од стране надлежне Комисије за административно мандатна питања, а у складу са општим
актом Скупштине Општине Житиште, Одлуком,којом се детаљније уређује право на плату,
накнаду и остала примања функционера које бира именује и поставља Скупштина општине.
Одборници Скупштине општине Житиште односно више од 1/3 одборника, поднело је
председавајућем Скупштине општине Житиште образложени предлог кандидата за Заменика
председника Скупштине општинепредлажући за Заменика Председника Скупштине општине
Житиште Јонела Филипа – одборника изабраног за одборника са изборне листе број 2. ИВИЦА
ДАЧИЋ – Социјалистичка парија Србије (СПС)- Јединствена Србија (ЈС) Одборник је прихватио
кандидатуру, а одборници СО Житиште су се тајним гласањем изјаснили о наведеном предлогу.
Комисија за спровођење и утврђивање резултата гласања утврдила је да је већином гласова од
укупног броја одборника од стране одборника изабран Јонел Филип за Заменика Председника СО
Житиште. На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду року од
30 (тридесет) дана.
Република Србијa
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I-020-13/2020
Председница Скупштине општине Житиште
Датум : 21.8.2020.
Ивана Петрић с.р.
Житиште
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На основу члана 32. и 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:
129/2007, 83/2014 и 47/2018) и члана 53. Статута Општине Житиште – пречишћен текст
(„Службени лист општине Житиште“ број:10/2019) на првој конститутивној седници одржаној
дана 21.8.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
Биљана Зубац дипломирани правник из Равног Тополовца поставља се за Секретара
Скупштине општине Житиште на мандатни период од 4 године.
II
Секретар Скупштине општине Житиште је на сталном раду у СО Житиште од дана
постављења.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Правни основ за доношење решења налази се у члану 32. и 40. Закона о локалној
самоупрви који прописују да се секретар скупштине поставља на предлог председника скупштине
на мандатни период од 4 године уз испуњење прописаних услова да за секретара скупштине
општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима
управе и радним искуством од најмање три године. Председница Скупштине је у складу са
овлашћењима за Секретара Скупштине предложила Биљану Зубац, која је у претходним сазивима
обављала исту функцију. Како Биљана Зубац испуњава све услове за постављење за секретара
Скупштине општине предвиђене Законом, већином гласова донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 (тридесет) дана.
Република Србије
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-14/2020
Дана: 21.8.2020. године
Житиште

Председница Скупштине Општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РС“ број
129/2012 и 83/2014 47/2018 ) и члана 56. Статута Општине Житиште - пречишћен текст
(„Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина општине Житиште на првој
конститутивној седници одржаној дана 21. 8.2020 донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I Митар Вучуревић, одборник из Банатског Двора, изабран је за Председника
Општине Житиште.
II Мандат Председника општине Житиште траје четири године, почев од дана избора за
Председника општине. Председник Општине је на сталном раду у Општини Житиште .
III Утврђује се да даном избора за Председника Општине Житиште Митру Вучуревићу
престаје мандат одборника у Скупштини Општине Житиште због преузимања функције која је у
складу са законом неспојива с функцијом одборника.
IV Решење објавити у ,,Службеном листу Oпштине Житиште “.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине садржан је у
одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи којима је утврђено да председника
општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. Разлог за доношење
овог Решење садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу
извршни органи Општине односно Председник општине, заменик председника Општине и
Општинско веће, а који се сходно цитираном закону бирају истовремено. Кандидат за Председника
општине је дао писану сагласност да прихвата кандидатуру за Председника општине.
Поступак тајног гласања за Председника општине, заменика председника Општине и
Општинско веће спровела је Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине СО Житиште.Након спроведеног поступка тајног гласања, на
основу утврђених резултата гласања, дана 21. 8. 2020. године на седници Скупштине општине
Житиште Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор Председника
општине , заменика председника Општине и Општинског већа утврила је да је већином гласова од
укупног броја одборника Митар Вучуревић , одборник из Банатског Двора са изборне листе број 1.
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –за нашу децу. изабран за Председника општине Житиште.
Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи. утврђено је да председнику и заменику
председника Општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине.
Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. истог члана Закона о локалним изборима утврђено је
да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно
функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника, као и да ако наступи
овакав случај скупштина града на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао мандат.
Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник општине и
заменик председника општине на сталном раду.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 (тридесет) дана.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Председница Скупштине општине Житиште
Општина Житиште
Ивана Петрић с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I-020-15 /2020
Датум : 21.8.2020
Житиште
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (,,Службени лист РС“ број 129/2012 и
83/2014 и 47/2018 ) и члана 56. став 4. Статута Општине Житиште - пречишћен текст
(„Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина општине Житиште на првој
конститутивној седници одржаној дана 21. 8.2020 донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I Ђорђе Жужа, одборник из Равног Тополовца, изабран је за Заменика председника
Општине Житиште.
II Мандат Заменика председника Општине Житиште траје четири године, почев од дана
избора за Заменика председника општине.
Заменик председника Општине је на сталном раду у Општини Житиште .
III Утврђује се да даном избора за Заменика председника Општине Житиште Ђорђу Жужи
престаје мандат одборника у Скупштини Општине Житиште због преузимања функције која је у
складу са законом неспојива с функцијом одборника.
IV Решење објавити у ,,Службеном листу Oпштине Житиште “.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине садржан је у одредбама
члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи којима је утврђено да председника општине бира
скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника скупштине општине. Разлог за доношење овог Решење
садржан је у потреби да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи
Општине односно Председник општине, (који има заменика председника Општине) и Општинско
веће, а који се сходно цитираном закону бирају истовремено. Кандидат за заменика председника
општине је прихватио кандидатуру за Заменика председника општине.
Поступак тајног гласања за Председника општине, заменика председника Општине и
Општинско веће спровела је Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања,
изабрана на седници Скупштине СО Житиште. Након спроведеног поступка тајног гласања, на
основу утврђених резултата гласања, дана 21. 8. 2020. године на седници Скупштине општине
Житиште Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор Председника
општине , заменика председника Општине и Општинског већа утврдила је да је већином гласова
од укупног броја одборника Ђорђе Жужа, одборник из Равног Тополовца са изборне листе број 1.
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ –за нашу децу. изабран за Заменика председника Општине Житиште.
Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику и заменику
председника Општине избором на ову функције престаје мандат одборника у скупштини општине.
Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. истог члана Закона о локалним изборима утврђено је
да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно
функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника, као и да ако наступи
овакав случај скупштина општине на првој наредној седници утврђује да је одборнику престао
мандат.Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи утврђено је да су председник општине и
заменик председника општине на сталном раду.
На основу наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року
од 30 (тридесет) дана.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I-020-16 /2020
Председница Скупштине Општине Житиште
Датум : 21.8.2020.
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 45. – 51. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број
129/2007,83/2014, 47/2018) и члана 59. - 65. Статута oпштине Житиште - пречишћен текст
(„Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина општине Житиште на првој
конститутивној седници одржаној дана 21. августа 2020. донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
У Општинско веће Општине Житиште изабрани су следећи чланови :
1. Предраг Арсић из Српског Итебеја
2. Јелена Будимир из Житишта
3. Даиана Буре из Торка
4. Предраг Лучић из Банатског Двора
5. Маја Грујић их Хетина
6. Драгана Петковић из Међе
7. Јене Лазар из Торде
II
Заменик Председника општине Житиште Ђорђе Жужа из Равног Тополовца је по
функцији члан Општинског већа Општине Житиште.
III
Председник Општинског већа општине Житиште је Председник oпштине Митар
Вучуревић из Банатског Двора.
IV
Мандат чланова Општинског већа траје четири године, односно до истека мандата
Председника општине Житиште.
О појединачном радно правном статусу изабраних чланова Општинског већа општине
Житиште одлучиће Комисија за административно мандатна питања СО Житиште.
V
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о избору чланова Општинског већа
општине Житиште број: I-020-14/2016. од 20.5.2016. године и Решење о избору чланова
Општинског већа општине Житиште број I-: I-020-13/2019 од дана: 31.1. 2019. Доношењем овог
решења престаје мандат чланова Општинског већа општине Житиште изабраних у сазиву 20162020 и то: Робертини Шијан, Грујић Маји, Дејану Мeлару, Јене Лазару, Шошо Данилу, Милошу
Давидовићу, Миленку Милаковићу и Чордаш Јожефу престаје функција члана Општинског већа
услед истека мандата.
О појединачним правима по основу престанка функције члана Општинског већа одлучиће
Комисија за административно мандатна питања СО Житиште.
VI
Решење oбјавити у ,,Службеном листу општине Житиште “.
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Образложење
Правни основ за доношење Решења о избору чланова Општинског већа налази се у
одредбама Закона о локалној самоуправи , а разлог за доношење овог Решење садржан је у потреби
да се у складу са Законом о локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине односно
Председник општине, (који има заменика председника Општине) и Општинско веће, а који се
сходно цитираном закону бирају истовремено. Поступак тајног гласања за Председника општине,
заменика председника Општине и Општинско веће спровела је Комисија за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине СО Житиште. Након
спроведеног поступка тајног гласања, на основу утврђених резултата гласања, дана 21.8.2020.
године на седници Скупштине општине Житиште Комисија за спровођење и утврђивање резултата
тајног гласања за избор Председника општине, заменика председника Општине и Општинског већа
утврдила је да су већином гласова од укупног броја одборника за чланове Општинског већа
изабрани Предраг Арсић из Српског Итебеја, Јелена Будимир из Житишта, Даиана Буре из Торка,
Предраг Лучић из Банатског Двора, Маја Грујић их Хетина, Драгана Петковић из Међе, Јене Лазар
из Торде. Следствено наведеном, члановима Општинског већа из претходног сазива престаје
функција члана Општинског већа услед истека мандата и избора нових чланова. О појединачним
правима по основу престанка функције члана Општинског већа одлучиће Комисија за
административно мандатна питања СО Житиште, као и радноправном статусу новоизабраних
чланова.
На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву.
Против овог решења се може покретнути спор пред Управним судом у року 30 дана од
дана доношења решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I-020-17/2020
Датум :21.8.2020.
Житиште
Председница Скупштине Општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
129/2007 83/2014 и 84/2018 ), члана 42. и 46. Статута Oпштине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број:10/2019), члана 42. и 46. Пословника Скупштине Општине Житиште – пречишћен
текст (''Службени лист Општине Житиште'' број: 39/2019), Скупштина општине Житиште на првој
седници одржаној дана 21.8.2020. донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИНСТРАТИВНО МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
У Комисију за административно-мандатна питања Скупштине Општине Житиште бирају
се:
1. Зоран Вукелић
2. Јелена Кнежевић
3. Атила Перки
4. Јонел Филип
5. Јожеф Керекеш
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II
Мандат чланова комисије за административно - мандатна питања траје 4 године, односно
до истека мандата одборницима Скупштине Општине Житиште.
Доношењем овог Решења престају мандат чланова комисије за административно мандатна
питања изабраних Решењем о избору чланова комисије за административно – мандатна питања
Скупштине општине Житиште број: I-020-16/2016 од дана: 20. 5. 2016 и Решење о избору чланова
комисије за административно – мандатна питања Скупштине општине Житиште број: I-02019/2018 од 7.9.2018.
III
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Образложење
Пословником СО Житиште је прописано да се радна тела бирају на предлог одборничких
група сразмерно броју одборника које имају у Скупштини, осим посебних појединих радних тела
чији начин формирања прописује закон, одлука, други општи акт или пословник, као и да
комисије по правилу имају 5 чланова који на првој седници бирају председника. На основу датих
предлога од стране одборничких група Скупштина Општине Житиште је донела Решење као у
диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-02-25/2020
Дана: 21.8.2020. године
ЖИТИШТЕ
Председница Скупштине Општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Житиште.................................. 1.
Решење о избору Председника Скупштине Општине Житиште ..................................................... 3.
Решење о избору Заменика Председника Скупштине Општине Житиште .................................... 4.
Решење о постављању Секретара Скупштине општине Житиште .................................................. 5.
Решење о избору Председника општине Житиште ........................................................................... 6.
Решење о избору Заменика Председника Општине Житиште ........................................................ 7.
Решење о избору чланова Општинског већа Општине Житиште .................................................... 8.
Решење о избору чланова Комисије за административно-мандатна питања Скупштине општине
Житиште ................................................................................................................................................. 9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се
јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач:
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби

