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На основу члана 97. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11,121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 42. Статута
општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине Житиште број 34/2013), а
сходно допису Комесаријата за избеглице и миграције, број 351-5/107-2014, Скупштина
општине Житиште на седници одржаној дана 6.9.2017. године донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта I-020-14/2017
(„Службени лист општине Житиште“ бр.16/2015) после члана 8. додаје се нови члан 8.а који гласи:
,,У случају прибављања грађевинског земљишта, односно изградње стамбених јединица грађевинских објеката који су у власништву Републике Србије, а на које има право коришћења
Комесаријат за избеглице и миграције,обрачунавање доприноса за уређење грађевинског земљишта, у
првој и другој зони врши се са коефицијентом за зону (Куз) 0,001.
У случају прибављања грађевинског земљишта, односно изградње стамбених јединица –
грађевинских објеката који су у власништву Републике Србије, а на које има право коришћења
Комесаријат за избеглице и миграције, обрачунавање доприноса за уређење грађевинског земљишта за
стамбену, комерцијалну и осталу намену врши се са (Ки) 0,001.“
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке острају непромењене .
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I- 020- /2017
Дана:6.9. 2017.
ЖИТИШТЕ

Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 и др. Закон и 108/2016), члана 99 став 19 Закон о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС 132/2014 и 145/2014), члана 9.
Одлуке о прибављању, располагању, и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини
Општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“, бр. 4/2016) и члана 58. Статута општине
(„Службени лист општине Житиште“, бр. 34/2013) Скупштина општине Житиште, на седници
одржаној 6.9.2017. године, донела je
ОДЛУКУ
о покретању поступка за прибављање непокретности катастарска парцела број 1280,
уписаних у ЛН бр. 1056, К.О. Банатски Двор, у јавну својину општине Житиште,
непосредном погодбом без накнаде
I
Покреће се поступак прибављања непокретности, односно преноса права јавне својине,
непосредном погодбом, без накнаде, катастарске парцеле број 1280, уписане у ЛН бр. 1056, КО
Банатски Двор, са Републике Србије на општину Житиште, у природи њива 6. класе, површине
од 6ha 8 а 32 m², грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, у циљу
изградње комуналног објекта Трансфер станице са комуналним парком, који ће се реализовати
средствима општине Житиште.
II
Прибављањем непокретности описане у члану ове Одлуке у јавну својину Општине
Житиште решава се просторно планирана површина за изградњу описаног објекта. Оправданост и
целисходност прибављања непокретности у јавну својину општине Житиште непосредном
погодбом, без накнаде је у чињеници, што се иста налази на локацији која је Просторним Планом
општине Житиште („Службени лист општине Житиште“,број 17/2011) предвиђена за трансфер
станицу са комуналним парком и што је за исту потврђен Урбанистички пројекат, те она једина
одговара утврђеним потребама. Прибављање у јавну својину се не може реализовати јавним
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.
III
Поступак прибављања непокретности из тачке I ове Одлуке спроводи се сагласно
одредбама Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014,
104/2016 и др. Закон и 108/2016) члана 2. , члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр.
24/2012).
IV
Oбразује се Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе, у саставу:
1. – Јелена Даниловић Туба, дипломирани правник, председник комисије,
2. – Калина Рајовић, дипломирани правник, члан,
3. – Младен Ајдуковић, дипломирани правник, члан,
Задатак Комисије је да прибави неопходна документа у складу са законским и
подзаконским актима како би се парцела број 1280 КО Банатски Двор прибавила у јавну својину
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општине Житиште без накнаде. На основу прибављене документације Комисија ће сачинити
записник са одговарајућим предлогом и исти доставити Општинском већу општине Житиште.
V
Предлаже се Влади Републике Србије да покрене поступак преноса јавне својине, на
општину Житиште, без накнаде, на катастарској парцели број 1280, уписане у Лист непокретности
број 1056, КО Банатски Двор, у јавној својини Републике Србије, ближе описаној у чл.1 ове
одлуке, а у свему у складу са Законом и овом Одлуком.
VI
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број: I- 464-2/2017
Дана:6.9. 2017. године

Заменик Председнка Скупштине
Општине Житиште
Јонел Филипс.р.

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”
бр.129/2007 и 83/2014), члана 27. став 10. чл. 28. став 2 и члана 29. став 3. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС” бр.72/2011 и 88/2013 и 105/2014), члана 3. став 4. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС“, бр. 24/12), и 2. и 116. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист
Општине Житиште“, број 34/2013), Скупштина општине Житиште, дана 6.9. 2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ
Члан 1.
Општина Житиште приступа прибављању непокретности – катастарска парцела број 12
површине 2197 м2, земљиште у грађевинском подручју, К.О. Нови Итебеј, лист непокретности
бр. 1239 у јавну својину општине Житиште.
Члан 2
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавља се од власника Земљорадничке задруге
„Братство и Јединство“, задружна својина, у јавну својину Општине Житиште бестеретним
правним послом на основу Одлуке Скупштине задруге „Братство и Јединство“ Нови Итебеј,
бр.289/1/17 од 25.08.2017.године, а у складу са чл. 29. Став 3. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС” бр.72/2011 и 88/2013 и 105/2014).
Непокретност из претходног става овог члана преузима се у јавну својину за потребе
реконструкције терена за мали фудбал у насељеном месту Нови Итебеј.
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Члан 3.
Тржишна вредност предметне непокретности износи 230.685,00 динара.
Тржишна вредност непокретности утврђена је од стране Службе за утврђивање и наплату
јавних прихода Одељења за буџет, финансије и трезор Општинске управе Житиште, а на основу
важећих цена непокретности које се примењују у 2017. години код утврђивања пореза на имовину.
Члан 4.
За закључивање Уговора о прибављању непокретности из члана 1. ове одлуке овлашћује се
Председник Општине Житиште Митар Вучуревић.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Житиште''. Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“ .
.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број : I- 020-32/2017
Дана : 6.9.2017.
Житиште
Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.
На основу члана 6. и члана 11. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору (''Сл. гласник РС'', број 68/2015) и члана 42. став 1. тачка 35. Статута
општине Житиште (''Сл. лист општине Житиште'', број 34/2013 – пречишћен текст) и Одлуке
Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему
локалне самоуправа за 2017 годину (''Сл. гласник РС'', број 61/2017), Скупштина општине
Житиште дана 6.9.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Систем локалне самоуправе општине Житиште чине органи општине Житиште, јавне
службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и
друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о
запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, односно
запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета општине Житиште.
Члан 2.

Број 25. 6.9.2017. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

5

Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему
локалне самоуправе за територију општине Житиште, утврђује се максимални број запослених на
неодређено време у организационим облицима општине Житиште за 2017 годину и то:
1.ОРГАНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Укупно

1.1.

61

Општинска управа Житиште

2.ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
2.1. Библиотека ''Бранко Радичевић'' Житиште
2.2.Предшколска установа'' Десанка Максимовић''Житиште
2.3.Културно просветна заједница Житиште
2.4. Туристичка организација општине Житиште
2.6. Центар за социјални рад општине Житиште

Укупно
10
22
8
3
5

3.ЈАВНА И ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
3.1.Јавно предузеће ''Развој''Житиште
3.2. Јавно комунално стамбено предузеће''Екос'' Житиште

37
33

4. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
4.1. Месна заједница Житиште
4.2. Месна заједница Равни Тополовац
4.3. Месна заједница Торак
4.4. Месна заједница Нови Итебеј
4.5. Месна заједница Српски Итебеј
4.6. Месна заједница Међа
4.7. Месна заједница Хетин
4.8. Месна заједница Банатско Вишњићево
4.9. Месна заједница Банатски Двор
4.10. Месна заједница Честерег
4.11. Месна заједница Банатско Карађорђево
4.12. Месна заједница Торда

2
1
1
1
1
1
1
1
2

УКУПНО

190

Члан 3.
Организациони облици из члана 2. ове Одлуке чији је број запослених на неодређено
време већи од максималног броја запослених утврђеног овом одлуком у обавези су да смање,
односно спроведу рационализацију броја запослених на неодређено време најмање до утврђеног
максималног броја за свој организациони облик у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 4.
У оквиру максималног броја запослених одређеног у члану 2. oве Oдлуке, сваки
организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који
има обезбеђену масу средстава за плате, односно зараде.
Члан 5.
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Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у општини Житиште (''Сл.лист општине Житиште'', број 4/2016 и
23/2016).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број: I–020-29/2017
Дана: 6.9. 2017. године
Житиште
Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), чл. 20. Закона о трговини („Сл. гласник РС“, бр.
53/2010 и 10/2013), чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон ) и чл. 42. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“,
бр. 34/2013 – пречишћени текст) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана
6.9.2017. године донела је следећу
ОД Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ РОБЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се локације за обављање промета и продаје роба ван пословних
објеката, одређују се врсте производа који се на њима могу продавати, радно време, права и
обавезе даваоца и корисника услуга, накнада за коришћење продајног простора, начин пружања
услуга, одржавање, уређење и управљање, начин вршења надзора у овој области, као и друга
питања која су важна за функционисање продајних простора.
Члан 2.
Локација за продају робе, у смислу ове одлуке, је уређен, отворен или наткривен простор,
на коме се врши промет на мало пољопривредно-прехрамбених производа,цвећа, украсног и
лековитог биља, производа домаће радиности, занатских производа, робе широке потрошње и
других производа, под условима утврђеним прописима којима се уређује промет робе.
Под појмом занатских производа и производа домаће радиности подразумевају се
производи које израђују: столари, лончари, грнчари, опанчари и папучари (кломпе), сарачи,
седлари, корпари, плетари, воскари-лицидери, четкари, метлари, ужари, поткивачи – ковачи,
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керамичари, затим предмети од плетене жице, шила, сврдло за дрво, игле за шивење и плетење,
ножеви и друга сечива, предмети дрвне галантерије (чивилук, вешалица, столице и други делови
намештаја), грабуља, виле и лопате од дрвета, дрвени рамови, вештачко саће, предмети од
пластичних маса и вештачких смола (кесе и др.) предмети кожне галантерије осим одевених
кожних предмета (каишеви, опасачи, торбе, кравате, новчаници, наруквице, шнале и сл.).
Члан 3.
Одржавање, уређење и управљање локацијама за продају робе ван пословних простора на
територији општине Житиште обавља ЈКСП "Екос" Житиште.
ЈКСП "Екос" Житиште може поједине послове одржавања, уређења и управљања овим
локацијама на територији општине Житиште поверити Саветима МЗ уз претходну сагласност
оснивача.
Члан 4.
Пружалац услуга или продавац на локацијама, у смислу ове одлуке, јесте свако правно или
физичко лице, односно предузетник који користи поменуту лиокацију.
За коришћење локације за продају робе ван пословног простора пружалац услуга или
продавац плаћа накнаду.
Висина накнаде, начин плаћања и временски период за који се плаћа накнада ће бити
одређени посебном Одлуком Општинског већа.
Члан 5.
У насељеним местима, локације за продају робе ван пословних објеката су:
1. Житиште : Улица Ђуре Јакшића бб (плато испред тржног центра)
2. Равни Тополовац : Улица Светог Василија Острошког 44. (уређен простор са тезгама)
3. Торак : Улица Трг слободе бб (уређен наткривени плато код поште)
4. Нови Итебеј : Улица Маршала Тита 59 (уређен простор са тезгама)
5. Српски Итебеј : Улица Трг слободе бб (уређен простор са тезгама код парка)
6. Међа : ЈНА бб (уређен простор са тезгама)
7. Хетин : Улица Омладинска бб (уређен простор са тезгама)
8. Банатски Двор : Улица Маршала Тита 2 (уређен простор са тезгама)
9. Честерег : Улица Маршала Тита 46-48 (уређен простор са тезгама)
10. Банатско Карађорђево : Улица Ђуре Јакшића од раскрснице са улицом Солунских
добровољаца у дужини 100м
11. Торда : Улица Бориса Кидрича бб (иза зграде МЗ)
12. Банатско Вишњићево:10. Октобра 1 (простор у центру код споменика)
Члан 6.
У насељеним местима се врши продају робе ван пословних објеката на локацијама из члана 5.
Ове одлуке следећим данима у недељи :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Житиште : четвртак и недеља
Равни Тополовац : уторак и петак
Торак : понедељак и петак
Нови Итебеј : уторак и субота
Српски Итебеј : среда и субота
Међа : петак
Хетин : среда и субота
Банатски Двор : среда
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9. Честерег : субота
10. Банатско Карађорђево : петак
11. Торда : уторак, четвртак и субота
12. Банатско Вишњићево: субота
Члан 7.
Продаја робе на локацијама ван пословних објеката се врши :
1. Од 01.10. до 31.03. (зимски временски период) од 7 часова до 12 часова
2. Од 01.04. до 30. 09. (летњи временски период) од 6 часова до 12 часова
Члан 8.
Продаја робе из возила се врши на следећим локацијама по насељеним местима:
1. Житиште : Ђуре Јакшића бб (простор испред платоа код тржног центра)
2. Равни Тополовац : Сутјеска 2 (простор испред Дома културе)
3. Торак : Трг слободе бб (простор на углу са улицом Светозара
Марковића)
4. Нови Итебеј: Маршала Тита 59 ( у дворишту поред постављених тезги)
5. Српски Итебеј : Трг слободе бб (у простору где су и тезге)
6. Међа : ЈНА бб (простор испред продајних места)
7. Хетин : Омладинска бб (простор испред продајних места)
8. Банатски Двор : Железничка 2 (простор испред Дома културе)
9. Честерег : Маршала Тита 46-48 (простор испред продајних места)
10. Банатско Карађорђево : испред месне заједнице и Дома културе – проширени део пута
Роба која се може продавати из возила је следећа:
 Купус, лубенице и друго воће и поврће у већим количинама,а у сезони карактеристичној за
одређену намирницу;
 Огревно дрво и
 Производи занатлија (дрвена галантерија – делови намештаја) који се користе искључиво у
домаћинству
Члан 9.
ЈКСП "Екос" Житиште, односно Савет МЗ, као управљач простора за продају робе ван
пословног простора је дужан доставити План управљања, уређења и одржавања истог, у року од 6
(шест) месеци од дана ступања на снагу оредметне Одлуке.
Члан 10.
У случају не поступања по одредбама ове Одлуке казниће се:
Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај вршилац комуналне
делатности, односно друго правно лице,
За исти прекршај из става 1.овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 25.000,00 динара.
За исти прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
75.000,00 динара.
За исти прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од
25.000,00 динара.
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Члан 11.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, врши орган управе надлежан
за инспекције послове, преко комуналног инспектора.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-020-35/2016
Дана: 6.9.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени лист општине Житиште
број 129/07 ) члана 42. тачка 24. и члана 100. Статута Општине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013-) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној
дана 6.9. 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ
И УДРУЖИВАЊЕ СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ
ГОРЊИ ДУНАВ- ЛЕВЕ ПРИТОКЕ – БАНАТСКИ ВОДОТОЦИ
Члан 1.
Општина Житиште прихвата иницијативу за успостављање сарадње и удруживање са
градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци и то са:
градовима Зрењанин, Панчево, Кикинда, Вршац и општинама Нови Бечеј, Нова Црња, Сечањ,
Пландиште, Опово, Ковачица, Алибунар, Бела Црква, Ковин, Кањижа, Сента, Ада, Чока, Нови
Кнежевац.
Члан 2.
Циљ сарадње и удруживања градова и општина из члана 1. ове одлуке је садржан у потреби
интензивирања сарадње у циљу смањења заједничких ризика и брзог опоравка након
елементарних непогода и других несрећа.
Члан 3.
Сарадња и удруживање ће бити успостављена потписивањем Протокола о сарадњи и
удруживању градова и општина у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци, који ће
потписати представници градова и општина из члана 1. ове одлуке.
У име Општине Житиште Протокол о сарадњи и удруживању потписаће Председник
Општине или лице које он овласти.
Члан 4.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-020- 26 /2017
Дана: 6.9.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”
бр.129/2007 и 83/2014), члана 27. став 10. чл. 28. став 2 и члана 29. став 3. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС” бр.72/2011 и 88/2013 и 105/2014), члана 3. став 4. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС“, бр. 24/12), и 42. и 116. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист
Општине Житиште“, број 16/2008 и 20/2013), Скупштина општине Житиште, дана 6.9.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
O ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ
Члан 1.
Општина Житиште приступа прибављању непокретности – катастарска парцела број 2157
површине 7ха 35а 92м2, дубока бара, К.О. Торда, лист непокретности бр. 1915 у јавну својину
Општине Житиште.
Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавља се од власника Земљорадничке задруге
„Торда“, задружна својина, у јавну својину Општине Житиште бестеретним правним послом на
основу Одлуке Скупштине задругара Земљорадничка задруге Торда бр.01-140/1-17 од
22.06.2017.године, а у складу са чл. 29. став 3. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”
бр.72/2011 и 88/2013 и 105/2014).
Непокретност из претходног става овог члана преузима се у јавну својину за потребе
проширења и функционисања постојећег спортског рибњака у насељеном месту Торда којег је
изградила Месна заједница Торда.
Члан 3.
Тржишна вредност предметне непокретности износи 7.727.160,00 динара.
Тржишна вредност непокретности утврђена је од стране Службе за утврђивање и наплату
јавних прихода Одељења за буџет, финансије и трезор Општинске управе Житиште, а на основу
важећих цена непокретности које се примењују у 2016. години код утврђивања пореза на имовину.
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Члан 4.
На непокретности описаној у члану 1. ове Одлуке уписаће се право коришћења у корист
Месне заједнице Торда.
Члан 5.
За закључивање Уговора о прибављању непокретности из члана 1. ове одлуке овлашћује се
Председник Општине Житиште Митар Вучуревић.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Житиште''. Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Житиште.“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-464-10/2017
Дана : 7.9.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број 129/2012)
члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008 и
20/2013) и члана 19. Пословника СО Житиште („Службени лист Општине Житиште“) Скупштина
Општине Житиште на седници одржаној дана 6.9.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЗОРАНА КАСАЛОВИЋА
I
Скупштина Општине Житиште утврђује да Председнику Скупштине Општине Житиште,
Зорану Касаловићу из Житишта престаје мандат Председника Скупштине Општине Житиште,
услед подношења оставке на функцију Председника Скупштине Општине Житиште са даном
подношења оставке 17.7.2017. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-020-24/2017
Дана: 6.9.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр.129/2007 и
83/2014), члана 18. и 19. Закона о јавној својини („Службени гласник РС” бр.72/2011 и 88/2013 и 105/2014),
и члана 42. и 116. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист Општине Житиште“,
број 24/2013), поводом захтева Месне заједнице Српски Итебеј, Скупштина општине Житиште, дана
6.9.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
O ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
- ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СРПСКИ ИТЕБЕЈ
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ на коришћење непокретна имовина - остало земљиште, парцела бр.3439/1, површине
183438м2, трстик-мочвара 1.класе, уписана у листу непокретности бр.3114 К.О. Српски Итебеј, у јавној
својини Општине Житиште, Месној заједници Српски Итебеј у сврху проширења и унапређења капацитета
постојећег спортског рибњака.
Члан 2.
Предметна непокретност се даје на коришћење без накнаде на временски период од 40 (четрдесет)
година.
Члан 3.
Обавезује се Месна заједница Српски Итебеј да земљиште из чл. 1. овог Решења користи у
функцији спортског рибњака, односно унапређења капацитета постојећег спортског рибњака у складу са
важећим позитивно-правним прописима и правилима струке који регулишу ову материју, и да предметну
непокретност редовно одржава, и користи у складу са наменом и пажњом доброг домаћина; у супротном,
биће јој одузето право коришћења, у складу са законом.
Члан 4.
Председник Општине Житиште по правоснажности овог Решења, закључиће уговор о преносу
права коришћења са Месном заједницом Српски Итебеј.
Члан 5.
На основу овог Решења и уговора, сходно чл. 25. Закона о јавној својини, дозвољава се упис право
коришћења на непокретности означеној чл. 1. Овог Решења у корист Месне заједнице Српски Итебеј у
јавним књигама.
Члан 6.
Ово Решење објавити ''Службеном листу општине Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I- 464-10/2017
Дана : 6.9.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 39. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број
72/2009) и члана 42. Статута Општине Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“ број
16/2008, 20/2013), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 6.9.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЖИТИШТЕ
I
Директорки Културно просветне заједнице Житиште , Едит Сарки из Хетина престаје
функција директора КПЗ Житиште услед истека мандата.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиштe
Број : I-022-13/2017- 1
Дана: 6.9.2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана 34. и 35. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број
72/2009) и члана 42. Статута Општине Житиште (,,Службени лист Општине Житиште“ број
16/2008, 20/2013), a на предлог Управног одбора Културно просветне заједнице Житиште,
Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 6.9.2017. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУЛТУРНО ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИТИШТЕ
I
Едит Сарка из Хетина именује се за директорку Културно просветне заједнице Житиште
на мандатни период од 4 године.
II
Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиштe
Број : I-022-13/2017- 2
Дана: 6.9. 2017.
Житиште

Заменик Председника
Скупштине општине Житиште
Јонел Филип с.р.

Број 25. 6.9.2017. године
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном
информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) 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.

