
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIII         Житиште        30.10.2019.             Број 36. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

  

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Службени лист Општине Житиште број  

129/07, 18/16, 47/2018 ) члана 11.став 4.Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник РС“, бр. 113/2017 и 50/2018) и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст 

(“Сл. лист. општине Житиште“, бр.10/2019), Скупштина општине Житиште, на 28. седници 

одржаној дана  30.10.2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ФИНАНСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ  

 

 

Члан 1. 

 

     Овом одлуком утврђују се права на помоћ породици са децом на територији општине 

Житиште, као и услови и начин њиховог остваривања, а која се установљава ради побољшавања 

услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању. Права на помоћ при 

образовању и васпитању у смислу ове одлуке су:  

-право на регрес трошкова превоза ученика средњих школа са територије  општине Житиште, 

 

 Члан 2. 

 

Право на регрес трошкова превоза ученика могу остварити ученици средњих школа са 

пребивалиштем, односно боравиштем у насељеним местима општине Житиште, који редовно 

похађају средњу школу са седиштем у  Зрењанину. 

 

 Члан 3. 

 

Право на 100 % регреса трошкова превоза ученика средњих школа остварују сви ученици 

са подручја општине Житиште који свакодневно путују од места становања до зрењанинских 

средњих школа. 

 

Члан 4. 

 

 

Захтев за признавање овог права подноси се Општинској управи Житиште – Одељењу за 

друштвене делатности, уз потврду о упису у школу, фотокопију личне карте једног од родитеља и 

фотокопију текућег рачуна. 

Права на помоћ обухваћена овом одлуком остварују се у поступку пред Општинском 

управом Житиште – Одељењем за друштвене делатности, као првостепеном органу. 

Одељење за друштвене делатности Општинске управе Житиште обављаће све техничке и 

административне  послове у вези остваривања права из ове одлуке. 
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Општинско веће општине Житиште као другостепени орган решава по жалби по донетој на 

првостепено решење Одељења за друштвене делатности. 

 

Члан 5. 

 

 

Задужује се Одељење за друштвене делатности за доношење појединачних решења о 

оствареном праву на рефундацију наведених трошкова. 

Обавезује се Одељење за друштвене делатности да до 10-тог у месецу доставља решења, а 

на основу којих ће Одељење за финансије, буџет и трезор извршити рефундацију трошкова 

превоза и то најкасније у року од три дана од дана пријема наведене документације. 

Средства за ове намене ће бити предвиђена у буџету општине Житиште.  

 

 

Члан 6. 

 

Овлашћује се Општинско веће општине Житиште да својим закључком може да одобри 

наканду трошкова превоза за ученике са територије општине Житиште у посебним случајевима, 

под условом да су за то обезбеђена средства у буџету општине Житиште. 

 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Oпштине Житиште". 

Одлуку објавити у  у "Службеном листу  Oпштине Житиште". 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: I- 020- 44 /2019 

Дана: 30.10. 2019. године 

Ж и т и ш т е 

                                                                              

  Председница Скупштине Општине  Житиште  

 

Драгана Петковић с.р. 
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            На основу члана 27.  Закона о јавној својини ( „Службени гласник Републике Србије“, број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/18), чланова 19., 20. и 

21.Уредбе 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 Републике Србије'', број 16/2018) и члана 42. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ број 10/2019) Скупштина  Општине 

Житиште,  дана 30.10.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине  

Општине Житиште у поступку прикупљања писмених понуда  

 

Члан 1. 

 

            Покреће се поступак отуђења непокретности у јавној својини Општине Житиште, 

прикупљањем  писмених понуда. 

 

Члан 2. 

 

             Предмет отуђења је непокретност, у јавној својини Општине Житиште, уписана у лист 

непокретности број 249,  КО Бијела, Општина Херцег Нови,  Црна Гора,  коју чини: 

 

1.Зграда дечијег и омладинског одмаралишта са припадајућим земљиштем, и то: 

 

-Зграда број 1-дечије и омладинско одмаралиште, површине 130м2, 

-Зграда број 2- помоћна зграда, површине 10м2, 

-Двориште, површине 130м2,  

Све на катастарској парцели број 1566. 

 

2.Пашњак 1.  класе, површине 198м2, 

На катастарској парцели број 1564. 

 

Члан 3. 

 

            Почетна  цена отуђења непокретности из члана 2. ове одлуке износи  674.500,00.евра. 

 

Члан 4. 

 

            Поступак отуђења непокретности из члана 2. ове Одлуке, спровешће Комисија у следећем  

саставу: 

 

1. Младен Ајдуковић, председник, 

2. Данило Шошо, члан, 

3. Јелена Даниловић Туба, члан. 

 

              Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине 

Житиште,  утврђује најповољнију понуду, а решење о избору најповољнијег понуђача доноси 

Скупштина Општине Житиште. 
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Члан 5. 

 

              Најповољнији понуђач је у обавези да са Општином Житиште закључи уговор о отуђењу 

непокретности из члана 2. ове одлуке, у року од 30 дана од дана давања позитивног мишљења 

лица надлежног за обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Општине 

Житиште, у складу са чланом 3. Одлуке о одређивању надлежног лица за обављање послова 

правне заштите имовинских права и интереса Општине Житиште. 

 

Члан 6. 

 

              Овлашћује се Председник Општине Житиште, односно друго овлашћено лице, да на 

основу позитивног мишљења лица надлежног за обављање послова правне заштите имовинских 

права и интереса Општине Житиште , у име и за рачун Општине Житиште, закључи уговор којим 

ће непокретност из члана 2. ове одлуке отуђити из јавне својине Општине Житиште у  својину 

најповољнијег понуђача. 

Члан 7. 

 

               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 

Председник Скупштине Општине Житиште 

Број:I-020-45/2019  

Дана: 30.10.2019. године  

Ж и т и ш т е 

 

 

                                                                           Председник Скупштине Општине Житиште 

                                                                                                 Драгана Петковић с.р. 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), чланова 19., 20. и 21.Уредбе 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 Републике 

Србије'', број 16/2018) и члана 42. Статута Општине Житиште – пречишћен текст (''Службени лист 

Општине Житише'', број 10/2019) Скупштина  Општине Житиште,  дана 30.10.2019. године,  

доноси 

 

Решење о образовању Комисије 

за спровођење  поступка јавног надметања за отуђење непокретности из јавне својине 

Општине Житиште  – лицитације 

 

1. 

 

      Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за отуђење непокретности 

из јавне својине Општине Житиште  – лицитације, за период од годину дана ( у даљем тексту: 

Комисија и Општина)  у следећем  саставу: 

 

1. Младен Ајдуковић, председник, 

2. Данило Шошо, члан, 

3. Јелена Даниловић Туба, члан. 

2. 

 

Задатак Комисије  је да  спроводи радње у поступку јавног надметања за отуђење 

непокретности из јавне својине Општине Житиште  – лицитације и то:  

 

-Зграда трговине, укупне површине 42м2, постојећа на катастарској парцели број 1497,  са 

припадајућим земљиштем укупне површине од 23а 43м2, уписана у ЛН број 1852 КО Банатско 

Карађорђево сходно Одлуци о покретању поступка за отужење непокретности из јавне својине 

Општине Житиште у поступку јавног надметања- лицитације број I- 020-38/2019 од дана 

24.10.2019. 

 

3. 
  

Решење ступа на снагу даном доношења. Решење објавити у ,,Службеном листу Општине 

Житиште.“ 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина Општине Житиште 

Број: I-02-40/2019 

У Ж и т и ш т у,  дана: 30.10.2019. године 

  

 

                                                                             Председница  Супштине Општине Житиште 

                                                                            Драгана Петковић 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 


