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На основу члана 60. Став 3. Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС'' број
62/06 , 65/2008и 41/09), члана 61. Статута општине Житиште (,,Службени лист општине Житиште'' број
10/2019 – пречишћен текст), Општинско веће општине Житиште, дана 12.10.2020. године доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Житиште
I
Образује се Комисије за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Житиште (у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чине Председник и 2 члана и то:
Председник Комисије:
1. Слободан Исаиловић, дипл.инг пољопривреде.
Чланови Комисије:
1. Филип Јонел, пољопривредник, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
2. Гизела Сич, пољопривредник, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
III
Задатак Комисије је да размотри Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине Житиште и да да своје мишљење на исти.
Председник општине ће својом одлуком одлучити о висини накнаде за обављени рад Комисије.
IV
Kомисија се именује на период од 4 (четири) године.
V
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-06-62/2020-2
Дана: 12.10.2020. године
Житиште
Председник Општинског већа
Председник Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 219. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“ број
107/2005, 72/2009, 88/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др.закон и 93/2014, 96/2015 и 10672015) и члана 42.
Статута ОПштине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина општине
Житиште је дана 23.09.2020. године донела
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА
СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Житиште, број I-512-1/2015
од дана 15.06.2015. године, измене и допуне број I-512-3/2015 од дана 29.09.2015., I-512-3/2017. од дана
28.04.2017. године, I-512-4/2017 од дана 29.06.2017., I-512-6/2017 од 01.12.2017. године и I-512-3/2018 од
21.12.2018. године врше измене и допуне на начин да престаје да важи овлашћење за стручно утврђивање
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији
општине Житиште за Пешут др Александра и исти се брише из наведеног решења а услед престанка рада у
установи Дома здравља Житиште, а овлашћује се др Марија Милетић доктор медицине, за стручно
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе на територији општине Житиште
II
За Докторе медицине који су решењима СО Житиште број I-512-1/2015 од дана 15.06.2015. године,
I-512-3/2015 од дана 29.09.2015., I-512-3/2017. од дана 28.04.2017. године, I-512-4/2017 од дана 29.06.2017.,
I-512-6/2017 од 01.12.2017. године одређени за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Житиште дато овлашћење остаје
на снази.
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-512-1/2020
Председница СО Житиште
Дана 23.09.2020.
Ивана Петрић с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се
јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач:
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби

