
          На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи Службени гласник Републике Србије 

број: 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 42. тачка 1. Статута Општине Житиште („Службени лист 

Општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013) Скупштина Општине Житиште је на седници 

одржаној дана 19.6.2018. године донела  
            

 

О Д Л У К У   О ИЗМЕНИ  И  ДОПУНИ  

СТАТУТА  ОПШТИНЕ   ЖИТИШТЕ 

 

Члан 1.  

 

            У  Статуту Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште  број  16/2008, 

20/2013) , у даљем тексту ,, Статут“  

            у члану 1 . врше  се измене и допуне и то: 

након првог става додаје се став  који гласи : 

,,Све именице  које се у овој Одлуци користе у мушком роду, а имају и женски род 

подразумевају  и истовремено   обухватају исте именице и у женском роду. Именице које 

означавају службене позиције и функције у локалној самоуправи користе се у облику који 

изражава пол лица које је њихов носилац“.  

 

Члан 2. 

 

         У  члану 15. врше се измене и допуне и то:    
 

после тачке 4. додаје се тачка 4.а. која гласи: ,,доноси стратегије развоја и друга стратешка 

документа из надлежности локалне самоуправе,“ 

 

у тачки 8. после речи ,,висину“ брише се реч ,,накнаде“ и уноси реч ,,доприноса“ 

 

тачка  33. мења се и  гласи: 

,,стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање 

на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине у 

складу са законом,“ 
 

тачка  38.  мења се и гласи : ,,помаже рад удружења грађана у складу са законом, сарађује са 

удружењима грађана,  ако је то у интересу грађана,“ 

 

тачка 42. мења се гласи: ,,стара се о задовољавању, потреба и интереса грађана из области 

спорта у складу са законом “ 

 

досадашња тачка 45. постаје тачка 46., а тачка 46. постаје тачка 45.  

 

Члан 3 . 

 

          У  члану 42.  тачка 23, после речи ,,Општине“ додаје се ,,и одлучује о покретању поступка 

за прибављање и располагање, грађевинским земљиштем“ 

          После тачке 23. додају  се следеће  тачке које гласе: 

 

23.а.  доноси акт о давању сагласности за упис права својине јавних предузећа и друштва 

капитала чији је оснивач Општина  и даје сагласност на акт о располагању (прибављању и 

отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће 

вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса утврђених 

оснивачким актом, 



23.б. одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање, прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини Општине, преносу права јавне својине на непокретностима у 

јавној својини Општине на другог носиоца права јавне својине, као и прибављању и отуђењу 

ствари, превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација Општине 

у складу са законом којим се уређује право јавне својине” 

23.ц. одлучује о поверавању функције управљања над имовином у јавној својини Општине 

субјектима утврђеним законом 

 

          У тачки 24. после речи „Општинама“ додаје се: ,, у Републици Србији, а о сарадњи са 

градовима Општинама и регијама из других држава доноси одлуку  о успостављању сарадње уз  

прибављање сагласности од стране Владе  Републике Србије “ 

 

          После тачке 32. додају се тачке: 

 

33. доноси стратегије развоја и друга стратешка документа  

34. доноси  годишњи програм  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

Општине Житиште 

35. доноси програм развоја спорта  

36. доноси план енергетске ефикасности  

37. доноси план управљања отпадом и друга планска акта у вези са заштитом животне средине  

38. доноси  и друге планове управљања и заштите ресурса у складу са законом  

          Досадашња тачка 33., постаје тачка 39 . 

 

Члан 4. 

           Члан  47. Статута мења се и гласи: 

  

           Скупштина Oпштине оснива следећа стална радна тела:  

 

1. Комисија за административно-мандатна питања,  

2. Комисија за статутарна питања и нормативна акта,  

3. Комисија за додељивање награда и признања,  

4. Комисија за ученичка и студентска питања,  

5. Комисија за популациону политику,  

6. Комисија за родну равноправност,  

7. Комисија за планове,  

8. Комисија за доделу награда и признања успешним и талентованим ученицима, 

9. Комисија за представке и жалбе 

10. Комисија за буџет и финансије Општине Житиште   

11. Комисија за  утврђивање предлога  имена улица и тргова 

12. Комисија за подизање споменика и постављање  и скулптуралних дела   

13. Савет за међунационалне односе.  

14. Савет за примену етичког кодекса  

15.Савет за здравље  Oпштине Житиште 

16. Савет за социјално-економска питања.  

Члан 5.  

 

          Члану 58.  после тачке 13. додају  се тачке које гласе: 

 

14.  одлучује о давању у закуп комерцијалних непокретности, пословног простора, станова, 

гаража, гаражних места и др. непокретности  и закључује уговоре о давању у закуп истих. 

15.  одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање,  покретних ствари и опреме 

мање вредности чија појединачна вредност не прелази доњи гранични износ набавке мале 

вредности утврђене законом; 



16.  закључује и отказује уговоре о располагању стварима у јавној својини Општине у складу са 

законом којим се уређује право јавне својине; 

17. одлучује о распореду службених зграда и пословних просторија  у  својини Општине, 

 

 Тачке  14. 15 и 17.  постају тачке 18 .19 . и 21.   

 Тачка 16. постаје  тачка 20., мења се и гласи: ,,предлаже План јавних набавки“. 

 

Члан 6. 

 

у члану 61.,  после тачке 11. додају се тачке које гласе: 

 

12. даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим 

организацијама, који су носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини 

Општине , за давање у закуп и одређивање намене истих, 

13. предлаже  акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној 

својини о којима одлучује Скупштина и други надлежни органи, у складу са законом, 

14. доноси Програм  коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на путевима 

на територији Општине Житиште, 

15. доноси Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

Општине Житиште  

16. доноси   План јавних набавки  Општине Житиште, 

17. доноси Акт о организацији и систематизацији радних места  у Општинској управи Општине 

Житиште,  

18. Усваја Извештаје о  годишњем попису основних средстава имовине потраживања и обавеза 

Општине Житиште, 

19. доноси акт о категоризцији организација у области спорта  и утврђује које су организције из 

области спорта од посебног значаја за општину,  

20.  врши надзор над примењивањем  одредби закона о јавној својини и  на основу њега донетих 

подзаконских прописа  о преносу права управљања и располагању стварима  у својини јединице 

локалне самоуправе.  

Члан 7. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у ,, Службеном листу 

Општине Житиште.“  

          Одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“. 

          Након објављивања ове Одлуке Комисија за статурна питања и нормативна акта   утврдиће 

пречишћен текст Статута Општине Житиште и исти објавити у ,,Службеном листу Општине 

Житиште.“  
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број : I-020-12/2018 

Дана : 19.6.2018. 

Ж и т и ш т е 

 

Председница Скупштине Општине 

Ж и т и ш т е 

Драгана  Петковић с.р. 

 


