СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXIV

Житиште

20.11.2020.

Излази по потреби

Број 37.
страна 1.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“
број127/09 83/2014 47/2018) члана 56. Закона о локалним изборима, Службени гласник Републике
Србије“ број127/09 члана 4. Пословника СО Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број
39/2019) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 20.11.2020. доноси следећу
Одлуку о потврђивању и престанку мандата одборника у Скупштини општине Житиште
Члан 1.
Потврђује се мандат одборници Невенки Башић рођеној дана 20.9.1960 . економској
техничарки из Честерега , изборна листа број 2 . ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија
Србије (СПС), -Једниствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма, изабараној на изборима за
одборнике Скупштине општине Житиште дана 21.6.2020.
Члан 2.
Мандат одборнице тече од дана потврђивања мандата одборнице.
Члан 3.
Престаје мандат одборнику Зорану Касаловићу дипломираном економисти из Житишта
изборна листа број 2 . ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), -Једниствена
Србија (ЈС) Драган Марковић Палма, услед подношења личне оставке.
Члан 4.
Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште.“
Образложење
Одборник Зоран Касаловић изборна листа број 2. ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија
Србије (СПС), - Једниствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма, дана 6.11. 2020. дао је оставку
на мандат одборника у СО Житиште у законом прописаној форми оверену код јавног бележника.
Чланом 48. Закона о локалним изборима прописано је да када одборнику мандат престане пре
истека времена на који је изабран мандат се додељује кандидату са исте изборне листе коме није
додељен мандат одборника, а када одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе мандат
престане пре истека времена на које је изабран мандат се додељује првом следећем кандидату на
изборној листи коме није био додељен мандат припаднику исте политичке странке.
Сходно члану 48. Закона о локалним изборима Изборна комисија Општине Житиште је
позвала првог наредног кандидата за одборника, припадника исте политичке странке са изборне
листе којима није био додељен мандат да се изјасне да ли исти прихватају. Позвана кандидаткиња
Невенка Башић је прихватила мандат, те је комисија издала уверења о избору за одборницу са
предлогом да се на наредној седници мандат и потврде.
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Уверење је достављено Комисији за административно мандатна питања. Комисија за
административно мандатна питања је у складу са овлашћењима из члана 46. Пословника СО
Житиште сачинила Извештај и предложила СО Житиште доношење одлуке о потврђивању мандата
одборницици , као и о престанку мандата одборнику који је дао оставку .
Одлуку доставити одоборницима којима је овом одлуком потврђен или престао манадат,
Општинској управи Општине Житиште -одељењу за финансије ОУ као и за архиву Скупштине
Општине Житиште
Правна поука : Против ове одлуке може се сходно члану 49. Закона о локалним изборима
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број : I-020-26/2020-2
У Ж и т и ш т у , дана :20.11.2020.
Председница Скупштине општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана
32.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број
129/07,83/2014 и 47/2018) члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018) члана3. Правилника о
Општинском савету родитеља (,,Службени гласник Републике Србије“, број 72/2018) и члана 42.
Статута Општине Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“, број 10/2019), Скупштина
Општине Житиште на седници одржаној дана 20.11.2020. доноси следећу
О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Члан 8. Одлуке o оснивању локалног савета родитеља Општине Житиште и именовању
чланова локалног савета родитеља Општине Житиште (у даљем тексту ,,Одлука“) мења се и гласи:
У Локални савет родитеља општине Житиште за школску 2020/2021 годину именују се:
1. Љиљана Мркшић из Српског Итебеја - чланица - представница Предшколске установе
,,Десанка Максимовић“ Житиште,
Олгица Туцић из Торка - заменица чланице - представница Предшколске установе ,,Десанка
Максимовић“ Житиште,
2. Дијана Салак из Честерега чланица - представница Основне школе ,,Никола Тесла“ Банатско
Карађорђево,
Бранка Мартиновић из Банатског Карађорђева - заменица чланице - представница Основне
школе ,,Никола Тесла“ Банатско Карађорево,
3. Гордана Матић – из Српског Итебеја- чланица - представница Основне школе ,,Милош
Црњански“ Српски Итебеј,
Јелена Петровић из Српског Итебеја – заменица чланице - представница Основне школе
,,Милош Црњански“ Српски Итебеј,
4. Нинослава Новаковић из Житишта– чланица - представница Основне школе ,,Свети Сава“
Житиште,
Александра Букур из Торка - заменица чланице - представница Основне школе ,,Свети Сава“
Житиште.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке остају не промењене.
Одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-022-8/2020
У Житишту дана 20.11.2020.

Председница СО Житиште
Ивана Петрић с.р.
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На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
129/2007 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
седници одржаној дана 20.11.2020. донела је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
У Решењу о избору чланова Комисије за буџет и финансије Скупштине Општине број I –
02-27/2020 (Службени лист Општине Житиште број 31/2020) врши се измена и допуна на следећи
начин:
Престаје мандат члана Комисије за буџет и финансије Зорана Касаловића, дипломираног
економисте из Житишта , а услед престанка одборничког маната у Скупштини Општине Житиште.
За чланицу Комисије бира се одборница Невенка Башић, економски техничар из
Честерега.
II
Мандат новоизабране чланице траје док траје мандат Комисије за буџет и финансије
изабране Решењем I – 02-27/2020 (Службени лист Општине Житиште број 31/2020, односно до
истека мандата одборницима Скупштине Општине Житиште.
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. Члановe комисије чине два
одборника и три представника стручне јавности из области финансија, планирања, функционисања
локалне самоуправе и корпоративног управљања. Како је члан комисије, одборник, Зоран
Касаловић дао оставку на одборнички мандат то је овим решењем изабран нови члан комисије из
реда одборника.
На основу датог предлога Комисија за административно мандатна питања је утврдила је
текст предлога решења и исти упутила Скупштини Општине Житиште, која у складу са
надлежностима доноси решење као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-02-27/2020-2
Дана: 20.11.2020. године
Председница Скупштине Општине Житиште
Ивана Петрић с.р.
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Скупштине општине Житиште .......................................................................................................... 4.

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

