
 

 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXIX         Житиште            01.07.2015.           Број  18. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

На основу члана  20. тачка 16.  Закона о локалној самоуправи  („Службени  гласник Р. Србије“ 

број 129/07)  чл. 42. тачка 33. Статута општине Житиште („Службени  лист Општине Житиште“ број 

16/2008,  20/2013) Скупштина општине Житиште је на својој седници одржаној дана 01. 07. 2015. 

године донела следећу  

 

 

О Д Л У К У 

  О  УЧЕШЋУ  НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА РОМСКЕ ДЕЦЕ  

 

Члан 1.  

 

           У општини Житиште одобрава се учешће на Конкурсу за доделу бесповратних средстава за 

суфинансирање програма образовања ромске деце  узраста од 5-8 разреда основне школе за школску 

2015/2016 код Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање  и равноправност полова. 

                          

Члан 2. 

 

             Утврђује се да општина Житиште учествује са сопственим средствима  у износу од 

180.000,00 динара . Поменута средства опредељена су Одлуком о буџету општине Житипште за 2015. 

годину под програмском активношћу 0602-0007- програм националних мањина. 

               Укупно предвиђена средства за реализацију овог пројекта износе 360.000,00 динара.   

  

Члан 3. 

 

              За реализацију Одлуке задужују се Одељење за друштвене делатности општине Житиште и 

одељење за финансије буџет и тезор Општинске управе Житиште. 

 

Члан 4.  

 

              Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Житиште“ .  

               Одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“ . 

 

Република Србија 

АП Војводина  

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште           

Број :   I-020-16/2015                                                                    

Дана : 01.07.2015.                                                   Председник Скупштине општине Житиште 

Ж и т и ш т е                                        

                                                                                                          Зоран Касаловић  с.р. 

 

 

 



Број  18.   01.07.2015. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  2 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, 

бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 

145/14), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину  („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04 и 88/10) члaнa 32. стaв 1, тaчкa 6. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник РС“ 

бр. 129/2007 и 83/2014)  и члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист 

општине Житиште“,бр. 34/13) Скупштина општине Житиште, по прибављеном мишљењу Комисије 

за планове, на седници одржаној 01.07.2015. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ - ЛОКАЛИТЕТ 6 КО 

ЖИТИШТЕ  

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за радну зону Локалитет 6 КО Житиште ( у 

даљем тексту: План).  

Члан 2. 

Овом одлуком утврђује се оквирна, односно прелиминарна граница обухвата Плана, а коначна 

граница обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом плана. 

 

Опис прелиминарне границе обухвата Плана детаљне регулације границе грађевинског 

земљишта ван границе грађевинског реона насеља,  радне зоне Локалитет 6 у КО Житиште, обухвата 

катастарску парцелу 1783 у целости. 

 

Укупна површина подручја обухваћеног оквирном, односно прелиминарном границом 

обухвата Плана износи 15.03 ha 

 

Графички приказ прелиминарне границе обухвата планског подручја је саставни део ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

Услови и смернице од значаја за израду Плана дате су планом вишег реда Просторним планом 

општине Житиште. 

Подручје општине Житиште у области привреде се налази у појасу интензивног развоја III значаја     

( са перспективом да центар Општине у будућности постане мали индустријски центар са 1000-5000 

запослених ). 

Приоритет у развоју индустрије, с обзиром на локално сировинско залеђе, треба дати 

агроиндустријском комплексу. 

За израду Плана потребне су подлоге  прибaвљeнe oд РГЗ у одговарајућој  рaзмeри и     

оверени кaтaстaрскo  тoпoгрaфски плaнoви изрaђeни зa пoтрeбe изрaдe Плaнa дeтaљнe   рeгулaциje и  

прeмa пoтрeби зa пojeдинe дeлoвe нa нoвим кaтaстaрскo тoпoгрaфским плaнoвимa.  

 

Члан 4. 

             Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана су 

рационално коришћење земљишта уз поштовање концепције развоја и примену мера заштите 

животне средине. 

 

Члан 5. 

            Визија је привредни развој општине Житиште, проширење радних капацитета и стварање 

модерног привредног центра Житиште.  

            Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су развој  и размештај 

привредних капацитета, опремање радне зоне инфраструктуром, развијање индустрије и подизање 

нивоа развијености Општине.   
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Члан 6. 

Структуру основних  намена предметног  простора и коришћења земљишта у обухвату Плана 

чине радни садржаји и државни пут I реда.  

 

Члан 7. 

Ефективан рок за израду Нацрта Плана је 6 ( шест ) месеци од уступања израде планског 

документа у складу са посебним законом. 

 

Члан 8. 

Средства за израду Плана обезбеђује буџет општине Житиште и други извори финансирања. 

 

Члан 9. 

Рок за израду Нацрта Плана је 90 ( деведесет ) дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Рани јавни увид  у трајању од 15 ( петнаест ) дана обавиће се у складу са одредбама Закона о 

планирању и изградњи, оглашавањем седам дана пре отпочињања увида, у средствима јавног 

информисања и у електронском облику на интернет страници јединице локалне самоуправе  

(www.zitiste.org).  

Члан 10. 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, План подлеже стручној контроли и 

излаже се на јавни увид. 

Излагање Нацрта Плана на јавни увид оглашава се у недељном листу и траје 

30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о времену и месту излагања Плана на јавни 

увид, о начину на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као 

и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 

Члан 11. 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана 

детаљне регулације за радну зону Локалитет 6 КО Житиште, која се заједно са овом Одлуком  

објављује у „Службеном  листу  општине Житиште“. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном 

листу општине Житиште“. 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број:  I- 020-17/2015                                                                  

Дана:  01.07.2015.                                                                                    

Житиште 

           

  

         Председник Скупштине општине Житиште 

 

                                                                                     Зоран Касаловић с.р. 
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 42. Статута општине Житиште пречишћен текст 

(„Службени  лист општине  Житиште” бр.34/2013), по претходном поступку, на седници одржаној 

дана 01.07.2015. године, Скупштина општине Житиште, доноси   

 

 

ОДЛУКУ 

О НЕПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

                ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ - ЛОКАЛИТЕТ 6 КО 

ЖИТИШТЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

За План детаљне регулације за радну зону Локалитет 6 КО Житиште ( у даљем тексту: План ), 

неће се приступити изради стратешке процене утицаја плана на животну средину, из разлога што  за 

План који се уређује  већ постоји Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине 

Житиште  на животну средину бр.Е-2194/1 од фебруара 2008.године.  

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и  објавиће се у „Службеном 

листу општине Житиште“. 

 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште 

Број: I- 020-18/2015 

Дана: 01.07.2015. Председник Скупштине општине Житиште 

Житиште 

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

129/07) члана 131-135. Закона о здравственој заштити  („Службени гласник Републике Србије“ број 

107/06, 72/09, 88/10, 99/2010, 57/11, 119/12, 45/13) и члана 42. тачка 9.  Статута општине Житиште 

(„Службени лист општине Житиште“ број 16/2008, 20/2013) Скупштина општине Житиште на 29. 

седници одржаној дана  1.7. 2015. године доноси  

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА   ДОМА  ЗДРАВЉА   ЖИТИШТЕ 

I 

              Др  Дојнел Китареску именује се за  директора Дома здравља  Житиште  на мандатни период 

од 4 године.  

II 

             Решење објавити у „Службеном листу  општине Житиште“ .  

О б р а з л о ж е њ е 

           Законом  о здравственој заштити  („Службени гласник Републике Србије“  број 107/06, 72/09, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13) предвиђено је да се директор здравствене утанове именује на 

основу јавног конкурса који расписује управни одбор здравствене установе, те да оснивач на основу 

предлога управног одбора установе  у року од 15 дана од дана достављања предлога именује 

директора. 

           Управни одбор Дома здравља Житиште спровео је конкурс за именовање директора и након 

спроведеног конкурса доставио  дана 17.6.2015. године оснивачу СО Житиште  предлог да се за 

директора Дома здравља Житиште именује Китареску др Дојнел. Китареску др Дојнел испуњава све 

услове прописане законом за именовање за директора здравствене установе  о чему  су  приложени  

потребни докази. Скупштина општине Житиште је у  законском  року  размотрила предлог и о истом 

решила  у складу са Законом о здравственој заштити.  

           На основу свега наведеног   решено је као у диспозитиву.          

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште  

Скупштина Општине Житиште   

Број : I-022-30/2015 

Дана : 1.7.2015. 

  

                                                                              Председник Скупштине општине Житиште  

 

                                                                                                     Зоран Касаловић с.р. 
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На основу члана 42. тачка  9. Статута општине Житиште Скупштина општине Житиште на 

седници одржаној дана 1.7.2015.  донела је следећи  

  

                                               

 

З а к љ у ч а к 

 

 

         I  Даје се сагласност на измене и допуне Статута Фонда за развој пољопривреде општине 

Житиште усвојене од стране Управног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Житиште 

дана 30.6.2015. године. 

 

        II  Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште 

Скупштина општине Житиште  

Број: I- 110-5/2015 

Дана: 1. 7. 2015. 

Житиште  

 

                                                                      

 

                                                                          Председник Скупштине општине Житиште   

  

   

 Зоран Касаловић с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

 

1. Одлука о учешћу на конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање програма 

образовања ромске деце..............................................................................................................................1. 

2. Одлука о изради плана детаљне регулације за радну зону – локалитет 6 К.О. Житиште...................2. 

3. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације за радну 

зону – локалитет 6 К.О. Житиште за животну средину...........................................................................4. 

4. Решење о именовању  директора Дома здравља Житиште.....................................................................5. 

5. Закључак о давању сагласности на Измене и допуне Статута Фонда за развој пољопривреде 

општинеЖитиште.........................................................................................................................................6. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Издавач: Општинска управа Житиште, Цара 

Душана 15. Штампа Општинска управа Житиште 

Електронски облик Службеног листа општине Житиште налази се на интернет страници 

www.zitiste.org.rs  

            Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац. 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                       

 


