
На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број
129/2007 и 83/2014), члана 47. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број  16/2008,   20/2013) члана 56. и 57.  Пословника Скупштине Општине
Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број  40/2016) и члана 4-6 Одлуке о
образовању Савета за међунационалне односе Општине Житиште  („Службени лист
Општине Житиште“ број 41/2016), Скупштина општине Житиште на седници одржаној
дана 28.4.2017. године  доноси 

Решење о избору чланова Савета за међунационалне односе
општине Житиште

I

У  Савет  за  међунационалне  односе  општине  Житиште  ,  а  по  предлогу
овлашћених предлагача бирају се следећи чланови:

1. Шаги  Кукли  Кристина –   из  Торде,  представник  мађарске  националне
заједнице, а на предлог Националног савета мађарске националне мањине

2. Шандор  Хевеши   из  Новог  Итебеја  представник  мађарске  националне
заједнице, а на предлог Националног савета мађарске националне мањине

3. Виорел Гереу из  Торка  представник румунске  националне мањине , а на
предлог Националног савета румунске  националне мањине

4. Зоран Николић   из  Житишта представник ромске  националне мањине , а
на предлог Националног савета ромске националне мањине

5. Мира Спасојевић  из Међе   представник српског народа ,  а  на предлог
Комисије  за  административно  мандатна  питања  Скупштине  општине
Житиште

6. Бошко Новаковић из Банатског Вишњићева  представник српског народа ,
а  на  предлог  Комисије  за  административно  мандатна  питања  Скупштине
општине Житиште

7. Предраг Лучић  из Банатског Двора   представник српског народа , а на
предлог Комисије за административно мандатна питања Скупштине општине
Житиште

8. Светлана Јарић из Житиште   представник српског народа , а на предлог
Комисије  за  административно  мандатна  питања  Скупштине  општине
Житиште

II

             Мандат чланова Савета траје 5 година и тече од тренутка избора за члана 
Савета за међунационалне односе општине Житиште . 

III



               Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ .

Република Србија
Аутономна покрајина  Војводина                             Председник Скупштине општине
Житиште
Општина Житиште                                                                          Зоран Касаловић с.р. 
Скупштина општине Житиште                   
Број : I-02-8/2017 
У Житишту дана  28.4.2017.              


