
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште       23.4.2021.             Број 12. 

Излази по потреби                                                           страна  1.  
На основу члана 32, 72. и 74. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''број 

129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 42 Статута општине 

Житиште – пречишћен текст   (''Службени лист општине Житиште број 10/2019), на седници 

Скупштине општине Житише одржаној дана 23.4.2021. године, донета је 

 

О Д Л У К А   

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

 

Члан 1. 

 Meња се Одлука о месним заједницама на територији општине Житиште од  члана 20. 

до члана 29. тако да сада гласи: 

 

„Органи за спровођење избора 

 

Члан 20. 

 

Изборе за чланове Савета месне заједнице спроводе: Изборна комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних заједница (у даљем тексту: Изборна комисија) и бирачки одбори. 

Састав Изборне комисије  

 

Члан 21. 

 

Изборну комисију чине председник и шест чланова које именује Скупштина општине, на 

предлог одборничких група у Скупштини општине, сразмерно броју одборника.  

Састав Изборне комисије мора да одражава политичку структуру скупштине у погледу 

одборничких група и коалиција. 

Ниједна политичка странка или коалиција не може имати више од половине чланова 

Изборне комисије. 

Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина општине и који учествује у раду 

Изборне комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар изборне комисије имају заменике. 

Чланови Изборне комисије именују се на период од 4 године. 

За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Изборне комисије 

именују се лица која морају да имају стечено високо образовање из научне области правне науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање три година радног 

искуства у струци. 

Чланови Изборне комисије и њихови заменици могу бити грађани који имају изборно 

право, као и пребивалиште на територији Општине Житиште. 

Надлежност Изборне комисије месне заједнице 
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Члан 22. 

 

Изборна комисија приликом спровођења избора за чланове Савета месне заједнице врши 

следеће послове: 

1) стара се о законитости спровођења избора; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове; 

4) доноси Упутство за спровођење избора за чланове Савета месних заједница (у даљем 

тексту: Упутство); 

5) доноси Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове 

Савета месних заједница: 

6) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора; 

7) утврђује да ли су пријаве кандидата сачињене и поднете у складу са Упутством; 

8) проглашава пријаву кандидата; 

9) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким комисијама; 

10) утврђује и објављује резултате избора за чланове Савета месних заједница; 

11) подноси извештај Скупштини општине о спроведеним изборима за чланове Савета 

месних заједница; 

12) решава по поднетим приговорима на радње и поступке у изборном поступку у првом 

степену; 

Бирачки одбор  

 

Члан 23. 

 

Бирачки одбор  чине председник и четири  члана. 

Председник и чланови бирачког одбора имају заменике. 

Бирачки одбор именује Изборна комисија најкасније осам  дана пре дана одређеног за 

одржавање избора. 

Чланови бирачког одбора и њихови заменици могу бити само пословно способни грађани 

који имају изборно право, као и пребивалиште на територији месне заједнице. 

Члановима Бирачких одбора  и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачком одбору  

кад прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и  именовањем за члана Изборне 

комисије. 

Надлежност бирачког одбора 

 

Члан 24. 

 

Бирачки одбор непосредно спроводи гласање, обезбеђује правилност и тајност гласања, 

утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове у складу са Упутством и 

овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о одржавању реда на бирачком месту за време гласања. 

Ближа правила о раду бирачког одбора одређује Изборна комисија доношењем Упутства, у 

року 5 дана од дана расписивања избора за чланове Савета месне заједнице. 

 

Ограничења у именовању чланова органа за спровођење избора у месној заједници 

 

Члан 25. 

 

Исто лице не може истовремено да буде члан две бирачка  одбора. 

Чланови бирачког  одбора  и њихови заменици имају мандат само за расписане  изборе за 

члана Савета месне заједнице. 
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Чланови и заменици чланова Изборне комисије и  бирачког одбора   не могу бити лица која 

су међусобно сродници по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са 

трећим степеном сродства, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном сродства, као ни 

брачни другови и лица која су у међусобном односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и 

штићеника. Ако је бирачки одбор  састављен супротно одредби става 3. овог члана, бирачки  

одбор а се распушта, а избори, односно гласање се понављају. 

Заменици чланова бирачких одбора  имају иста права и одговорности као и чланови које 

замењују. 

Право гласа у бирачком одбору има само члан, а у његовом одсуству, заменик. 

 

Замена члана  у бирачком одбору  

 

Члан 26. 

 

            Замену члана у бирачком одбору врши Изборна комисија најкасније три дана пре дана 

одржавања избора. 

Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Изборна комисија ће по 

службеној дужности водити рачуна о ограничењима из члана 25. oве одлуке. 

 

Члан 27. 

 

Изборима  за чланове Савета месне заједнице координира Изборна комисија.   

 

Члан 28. 

 

Органи за спровођење избора су самостални, независни у раду и раде на основу закона и 

прописа донетих на основу закона, Статута општине, одредаба ове Одлуке и Статута месне 

заједнице. 

За свој рад ограни за спровођење избора одговарају органу који их је именовао. 

Сви органи и организације општине дужни су да пружају помоћ органима за спровођење 

избора и да достављају податке који су им потребни за рад. 

 

Стручна административна и техничка помоћ 

 

Члан 29. 

 

Општинска управа је дужна да пружи неопходну стручну, административну и техничку 

помоћ при обављању послова за потребе Изборне комисије и бирачких одбора.“ 

 

Члан 2. 

 

 Meња се члан 32., став 1., тачка 1. Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Житиште и гласи: 

           „1) име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште, адреса становања и потпис бирача да 

подржава предлог кандидата за члана Савета месне заједнице дат пред најмање једним чланом или 

замеником члана изборне комисије кога овласти председник изборне комисије;“ 

 

Члан 3. 

 

 Meња се члан 36. став 2. Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Житиште и гласи: 

 „Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу 

њиховог проглашавања.“ 
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Члан 4. 

 

            Све остале  одредбе Одлуке остају непромењене.  

            Ова одлука о измени и допунама Одлуке о месним заједницама на територији општине 

Житиште ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.  

             Након усвајања Одлуке о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији 

општине Житиште, Комисија за статутарна питања и нормативна акта израдиће пречишћен текст 

Одлуке и исти објавити у Службеном листу Општине Житиште. 

          Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Житиште.  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: I-020-15/2021 

Дана: 23.4.2021. године. 

Житиште 

Председница Скупштине Општине 

Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 38. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016 и 

88/2019) и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст   (''Службени лист општине 

Житиште број 10/2019), на седници Скупштине општине Житиште одржаној дана 23.4.2021 

године, донета је 

OДЛУКА 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА   ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 1. 

 

Покреће се поступак спровођења јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

стамбеног предузећа „ЕКОС“ чији је оснивач Општина Житиште, на период од четири године. 

 

Члан 2. 

 

Скупштина Општине Житиште расписује и утврђује текст јавног конкурса     за избор 

директора  Јавног комуналног стамбеног предузећа „ЕКОС“. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора из става 1. овог члана, саставни је део ове 

одлуке. 

Члан 3. 

 

Оглас о јавном конкурсу за избор објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

„Службеном листу Општине Житиште“, дневном листу „Дневник“ и на званичној интернет 

страници Општине Житиште, www.zitiste.org  

 

Члан 4. 

 

Јавни конкурс за избор директора, спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Житиште (у даљем тексту: Комисија), коју 

образује Скупштина Општине Житиште. 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

Општине Житиште''.Одлуку објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''. 

 

На основу члана 36., 37. и 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 

15/2016 и 88/2019) и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст   (''Службени лист 

општине Житиште број 10/2019), на седници Скупштине општине Житише одржаној дана 

23.4.2021.  године, донет је 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор директора 

Јавног комуналног стамбеног предузећа „ЕКОС“  Житиште 

 

Подаци о јавном предузећу: 

Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално  стамбено предузеће „ЕКОС“. 

Скраћено пословно име је: ЈКСП ''ЕКОС'' Житиште. 

Седиште јавног комуналног предузећа је у Ж и т и ш т у , улица Ђуре Јакшића број 

2. 

Матични број 08031185 

Шифра претежне делатности је 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. 

http://www.zitiste.org/
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Јавни конкурс се спроводи за радно место: 

Директор Јавног комуналног стамбеног предузећа „ЕКОС“  Житиште 

Директор се именује на период од четири године. 

Место рада: Житиште 

 

Право пријављивања има свако заинтересовано лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним 

студијама; 

3)  да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2); 

4)  да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено  мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке; 

 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим   се уређују 

кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој   установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 

(4) обавезно лечење алкохоличара; 

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: 

 

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 

- уверење о пословној способности издато од стране надлежног центра за социјални рад 

(оригинал или оверена фотокопија) ; 

- доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе); 

- доказ о потребном радном искуству на пословима за које се захтева високо образовање 

(оригинал или оверена фотокопија потврде или других исправа којима се доказује 

најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање 

из наведених услова); 

- доказ о радном искуству на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа 

(оригинал или оверена фотокопија потврде или друге исправе којима се доказује да лице 

има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

предузећа, са краћим описом послова које је обављало); 

- доказ о радном искуству у организовању рада и вођењу послова (оригинал или оверена 

фотокопија потврде или друге исправе којима се доказује да лице има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова); 

- оверену изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да  кандидат није члан 

органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у 
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органу политичке странке (оригинал или оверена фотокопија); 

- уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора    од  најмање шест 

месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 

законом којим се уређују   кривична дела, и то: 

a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

б) обавезно психијатријско лечење на слободи; в) обавезно 

лечење наркомана; 

г) обавезно лечење алкохоличара; 

д) забрана вршења позива, делатности и дужности, 

не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о јавном конкурсу у 

''Службеном гласнику РС“ (оригинал или оверена фотокопија). 

 

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку 

увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 

провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада предузећа, у складу са 

законом којим се уређује правни положај јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16), и Одлуком о спровођењу 

jавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних  предузећа. 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, Општинској управи 

Житиште - са назнаком Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

комуналних предузећа чији је оснивач Општина Житиште - НЕ ОТВАРАЈ, на адресу 

Житиште, улица Цара Душана број 15. 

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Младен Копривица број 

телефона 060/625-2629. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 

докази о испуњености услова, Комисија ће одбацити. 

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

„Службеном листу Општине Житиште“, дневном листу „Дневник“ и на званичној интернет 

страници Општине Житиште, www.zitiste.org. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

Броj: I- 023-5/2021 

Дана: 23.4.2021. 

 

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zitiste.org./
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На основу чл. 29. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 и др. Закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), на основу члана 21. Уредба о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 

16/2018) , и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист  Општине 

Житиште“, бр. 10/2019), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 23.4.2021. 

године доноси: 

РЕШЕЊЕ 

о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Житиште 

 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Житиште непокретна имовина, уписана у ЛН број 

1200 КО Нови Итебеј коју чини, неизграђено грађевинско земљиште, на катастарској парцели број 

902/2, 902/3, 902/4, 917  и уписане у ЛН број 598 КО Нови Итебеј коју чини, неизграђено 

грађевинско земљиште на катастарској парцели број 918, најповољнијем понуђачу и то: 

- За парцелу 902/2 најповољнијем понуђачу CARROTS D.O.O Novi Itebej, Нови Итебеј, Маршала 

Тита број 127 кога кога по пуномоћју за учешће у лицитацији оверено код јавног бележника 

Радмиле Станковић, број УОП-I:1114-2021 од дана 25.03.2021. године., заступа  Александру 

Стојан,  површине 210м2 по цени од 19.950,00 динара. 

- За парцелу 902/3 најповољнијем понуђачу CARROTS D.O.O Novi Itebej, Нови Итебеј, Маршала 

Тита број 127 кога кога по пуномоћју за учешће у лицитацији оверено код јавног бележника 

Радмиле Станковић, број УОП-I:1114-2021 од дана 25.03.2021. године., заступа  Александру 

Стојан, површине 217 м2 по цени од 20.615,00 динара. 

- За парцелу 902/4 најповољнијем понуђачу CARROTS D.O.O Novi Itebej, Нови Итебеј, Маршала 

Тита број 127 кога кога по пуномоћју за учешће у лицитацији оверено код јавног бележника 

Радмиле Станковић, број УОП-I:1114-2021 од дана 25.03.2021. године., заступа  Александру 

Стојан,  површине 242м2 по цени од 22.990 динара. 

- За парцелу 917 најповољнијем понуђачу CARROTS D.O.O Novi Itebej, Нови Итебеј, Маршала 

Тита број 127 кога кога по пуномоћју за учешће у лицитацији оверено код јавног бележника 

Радмиле Станковић, број УОП-I:1114-2021 од дана 25.03.2021. године., заступа  Александру 

Стојан,  површине 13679м2 по цени од 943.851,00 динара. 

- За парцелу 918 најповољнијем понуђачу CARROTS D.O.O Novi Itebej, Нови Итебеј, Маршала 

Тита број 127 кога кога по пуномоћју за учешће у лицитацији оверено код јавног бележника 

Радмиле Станковић, број УОП-I:1114-2021 од дана 25.03.2021. године., заступа  Александру 

Стојан,  површине 3401м2 по цени од 323.095,00 динара. 

Најповољнији понуђач је у обавези да уплати наведени износ у року од 15 дана од дана 

закључења купопродајног уговора. 

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине Житиште да, по прибављеном мишљењу надлежног 

лица за обављање послова правне заштите имовинских права и интереса општине Житиште, у 

складу са напред наведеним законским прописима, пред надлежним органом, односно јавним 

бележником закључи Уговор о купопродаји непокретности. 

Ово решење је коначно. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Житиште је донела донела Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној 

својини Општине Житиште за 2021.годину број I-020-38/2020 од 18.12.2020. године . и Одлуку о 

расписивању јавног огласа о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини 

Општине Житиште прикупљањем писмених понуда број II-464-1/2021 од 10.02.2021. године. 

Предмет поступка је непокретност у јавној својини Општине Житиште у Новом Итебеју, и то 

уписана у ЛН број 1200 КО Нови Итебај и 598 КО Нови Итебеј, коју чини неизграђено 

грађевинско земљиште, постојећа на катастарској парцели број  902/2, 902/3, 902/4, 917  и 918. 
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Комисија за спровођење поступка јавног надметања и прикупљања писмених понуда за 

прикупљање писмених понуда за прибављање односно отуђење грађевинског земљишта у јавној 

својине Општине Житиште је  спровела поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у 

поступку јавног надметања – лицитације у складу са законом и подзаконским актима, и сачинила 

Записник  број II-464-1/2021 oд 07.04.2021. године. Све напред наведено записнички је 

констатовано. 

Уговор о отуђењу наведених непокретности из јавне својине у име Општине Житиште, закључиће 

Предсеник општине.  

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења није дозвољена жалба али се може покренути 

управни спор у року од 30 дана од дана пријема истог. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ                                                                       

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: I-020-16/2021 

Дана: 23.4.2021. године  

Ж и т и ш т е 

 

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

 

*** 

 

 

На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште  (Службени гласник Општине Житиште 

број 25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој  седници одржаној дана 23.4.2021. године   

донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Житиште за 

2020. годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  15.3.2021. године број: 20/21.  

                 

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-23/2021 

Дана : 23.4..2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић  с.р. 
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На основу чланова  20.  и 32. Закона  о локалној самоуправи  (,,Службени  гласник 

Републике  Србије,, број 127/09, 83/2014 и  47/2018) члана   42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст  (,,Службени  лист општине Житиште “10/2019) и чланова 55,65 и66.  Одлуке о 

месним заједницама на територији општине Житиште (Службени гласник Општине Житиште број 

25/2019) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана 23.4.2021. године   

донела је следећи  

З А К Љ У Ч А К 

 

I  

 

               Усваја се  Извештај о раду са финансијским извештајем Месне заједнице Торак  за 2020. 

годину усвојен од стране Савета месне заједнице  дана  20.3.2021. године број: 28-5/2021.  

                 

II 

 

             Закључак објавити  у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република  Србија  

Аутономна Покрајина  Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине 

Број : I-02-22/2021 

Дана :23.4.2021. године 

Житиште                                                           Председница Скупштине  општине Житиште 

 

                                                                                                          Ивана Петрић с.р. 

 

*** 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст  („Службени лист 

Општине Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана   

23.4.2021. године донела следећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Усваја се Извештај о раду за 2020. годину усвојен од стране Управног одбора Библиотеке 

,,Бранко Радичевић“ Житиште Одлуком број: 7-3/21 од дана 18.2. 2021. године. 

 

             Усваја се Финансијски извештај Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2020. г. 

усвојен  Одлуком  Управног одбора број: 7-4/21 од дана 18.2. 2021.  

 

II 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I- 022-7/21                                       

Дана: 23.4.2021. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст  („Службени лист 

Општине Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана   

23.4.2021. године донела следећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

 Усваја се Извештај о раду за 2020. годину усвојен од стране Управног одбора Центра за 

социјални рад  Житиште  Одлуком број: 551-2706/21 од дана 26. 3. 2021. године. 

 

             Усваја се Извештај о финансијским показатењима по завршном рачуну  Центра за 

социјални рад Житиште  Одлуком  Управног одбора број: 551-2706/21 од дана 26. 3. 2021.  

 

II 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I- 022-7/21                                       

Дана:  23.4.2021. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/07, 47/2018) члан 42. Статута Општине Житиште - пречишћен текст  („Службени лист 

Општине Житиште“ 10/2019) Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана   

2021. године донела следећи 

ЗАКЉУЧАК 

 

I 

  

             Усваја се Извештај о финансијском пословању Предшколске установе ,,Десанка 

Максимовић“  Житиште  за период 1. 1. 2020.- 31. 12. 2020. усвојен  Одлуком  Управног одбора 

број: 51/2021-2 од дана 26. 2. 2021.  

II 

 

 Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине  

Број: I- 022-8/21                                       

Дана: 23.4.2021. године 

Ж и т и ш т е                                                                    

Председница Скупштине Општине Житиште 

Ивана Петрић с.р. 
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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 


