
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште       7. 10. 2021.             Број 41. 

Излази по потреби                                                           страна  1.  
 

             На основу члана 10. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 5. Закона о 

путевима („Сл. гласник РС“, бр 41/2018 и 95/2018 - др. закон) и члана 61. став 1. тачка 22. Статута 

општине Житиште - пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“, бр 10/2019), 

Општинско веће општине Житиште на седници одржаној дана 7. октобар 2021. године донело је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности за задржавање изграђених водова предузећу  

Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад 

 

I 

             ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ привредном друштву Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад 

за задржавање изграђених-постојећих водова и одржавање истих, и то: 

-1.Бушотина БЕГ-1 на парцели кат. број 1891 К.О.Житиште 

-2.Бе-Х-1_Г_ВОД који прелази преко кат. парцеле број  1891 К.О.Житиште  

-3. Бе-3х_Г_ВОД који прелази преко кат. парцеле број 4097 К.О.Житиште 

-4. Бег-1_Г_ВОД који прелази преко кат. парцела број 1891, 4108, 4100, 4098 К.О.Житиште, и кат. 

парцеле број: 3152/1 КО Банатско Карађорђево 

-5. Чес-3 до  Бег-1_Г_ВОД  који прелази преко кат. парцеле број: 2040, 2041, 2044 К.О. Честерег, 

кат. парцела број:  2497, 2500, 2501, 2504, 2523, 2527 К.О. Банатски Двор и кат. парцеле број: 2831 

К.О. Банатско Карађорђево. 

 

II 

            Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад је обавезна да се у свему прилагођава захтевима 

Управљача путева односно власника грађевинске парцеле, који се односе на изградњу, 

реконструкцију и одржавање предметних путева и грађевинске парцеле, без права накнаде 

трошкова прилагођавања као да и при извођењу других радова на предметним деоницама путева и 

грађевинској парцели о свом трошку измеси предметне инсталације и водове, или да их прилагоди 

насталим променана уколико буде потребе за тим. 

III 

            Обавезује се Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад да сва евентуална оштећења на 

катастарским парцелама из става 1. ове Одлуке, уколико настану као последица коришћења 

предметних инсталација, санира о свом трошку, а ако се при приступу оштећује дрво, дрворед или 

друго вишегодишње заштитно и украсно зеленило, потребно је прибавити одобрење надлежног 

органа Општинске управе општине Житиште. 

IV 

             О накнади за коришћење наведених путева одлучује Управљач путева. 

 

V 

             Општина Житиште задржава право да ову Одлуку стави ван снаге уколико Нафтна 

индустрија Србије а.д. Нови Сад не поступи по обавезама из члана II и III ове одлуке. 

 



   

Број 41.        7.10.2021. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  2 

 

 

VI 

              Ова одлука објављује се у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република Србија                                                                    Председник Општинског већа 

Аутономна покрајина Војводина                                                         Митар Вучуревић с.р. 

Општина Житиште 

Општинско веће општине Житиште 

Број: IV-06-91/2021-5 

Дана: 7. 10. 2021. 

Житиште  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Одлука о давању сагласности за задржавање изграђених водова предузећу Нафтна 

индустрија Србије а.д. Нови Сад....................................................................................1. 

 

 

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 
 


