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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 61. Статута општине Житиште – пречишћен текст («Службени лист општине Житиште
бр.34/2013), имајући у виду члан 2. Закона о озакоњењу објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015) и
Мишљење о примени појединих одредаба Закона о озакоњењу објектата – попис помоћних и
економских објеката Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.011-0000631/2016-07 од 21.10.2016.године, Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној
дана 12.10.2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
Одељење за привреду, урбанизам, путну привреду, комунално стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе Општине Житиште у поступку доношења решења о
озакоњењу помоћних (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.)
и
економских објеката (стаје за гајење коња, стаје за гајење говеда, објекти за гајење свиња, коза,
оваца, живине, кунића, голубова, украсних птица, бетонске писте за одлагалиште стајњака,
објекти за складиштење осоке, сеници, магацини за складиштење сточне хране, бетониране сило
јаме, амбари, кошеви, котарке, пушнице, сушионице и сл.) чија бруто развијена грађевинска
површина (БРП) није већа од 400м2 , имајући у виду јавни интерес из члан 2. Закона о озакоњењу
објеката ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015), а поводом Мишљења о примени појединих одредаба
Закона о озакоњењу објектата – попис помоћних и економских објеката Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.011-00-00631/2016-07 од 21.10.2016.године,
поступаће сходно закону, уважавајући мишљење ресорног Министарства.
II
Мишљење о примени појединих одредаба Закона о озакоњењу објектата – попис помоћних
и економских објеката Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр.011-0000631/2016-07 од 21.10.2016.године саставни је део овог Закључка.
III
Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ и на званичној интернет
презентацији Општине Житиште.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Митар Вучуревић ср.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1.Закључак (легализација) ......................................................................................................... 1.
2.Мишљење о примени појединих одредаба Закона о озакоњењу објеката од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре Републике Србије .......................................... 2.

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.

