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Број 30.
страна 1.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и
члана 42. Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“ број
34/2013) Скупштина општине Житиште дана 28.9.2016. године донела је
ОДЛУКУ
О РАСКИДУ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗРЕЊАНИН ОД
27.10.2011. ГОДИНЕ
Члан 1.
Уговор о оснивању Историјског архива Зрењанин који је општина Житиште закључила
27.10.2011. године РАСКИДА СЕ јер је град Зрењанин на седници Скупштине града 23.12.2012.
године донео Одлуку о преузимању вршења оснивачких права над Историјским архивом Зрењанин.
Члан 2.
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-022-17/2016
Дана: 28.9.2016.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) члана 53., 54. и 55. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“ број 72/2009, 55/2013, 35/2015, и члана 42. Статута општине Житиште
(„Службени лист општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште на
седници одржаној дана 28.9.2016. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О
РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ СРПСКИ ИТЕБЕЈ
I
Члан Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј Сиј Шандор из
Новог Итебеја , представник испред локалне самоуправе, разрешава се чланства у Школском
одбору Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј .
II
За члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј из реда
локалне самоуправе именује се:
-

Јухас Шандор из Новог Итебеја.

Мандат новоизабраног члана траје док траје мандат Школског одбора изабраног решењем СО
Житиште I-022-15/2014 од 04.09.2014.
III
Решење је коначно у управном поступку.
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“. Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама вапитања и
образовања и Статуту општине Житиште који предвиђају да се од стране оснивача Скупштине
општине именује орган управљања. Ораган управљања школе, школски одбор има 9 чланова,
обухвата по три преставника родитеља, запослених и представника испред локалне самоуправе.
Директорка Основне школе ,,Милош Црњански“ из Српског Итебеја дописом број
77/2013 примљеним у општини Житиште под бројем I-022-7/2016 дана 4. 2. 2016. обавестила је
Општину Житиште да је до дана одржавања 10. седнице Школског одбора Шандор Сиј из Српског
Итебеја присуствовао последњи пут на трећој седници Школског одбора седнице док је на
последњих узастопних 7 изостао и ако је благовремено обавештен о датуму и месту одржавања
седнице. Затим је навела да се обраћа други пут са истим захтевом и наводи да је за несметано
одржавање седница са кворумом и без одлагања потребно присуство члана Школског одбора.
Потом је утврђено да до дана доношења овог решења од укупно одржаних 14 седница Школског
одбора Основне школе „Милош Црњански“ Српски Итебеј, Сиј Шандор није присуствовао на 10
седница. Како је чланом 55. став 3. тачка 2. Закона о основама вапитања и образовања предвиђено
да се пре истека мандата може разрешити члан органа управљања који својим неоправданим
одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад органа управљања , то Скупштина општине
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разрешава члана Школског одбора Сиј Шандора јер исти не учествује у раду Школског одбора
услед неоправданог изостајања са седница.
СО Житиште је покренула поступак утврђивања предлога за новог члана органа управљања,
Школског одбора представника испред локалне самоуправе. Шандор Јухас није запослен у
наведеној установи и нема дете које похађа наведену основну школу, те нема сметњи из члана 54.
Закона о основама образовања и васпитања да буде именован за члана Школског одбора
представника испред локалне самоуправе.
За кандидата Шандор Јухаса из Новог Итебеја прибављено је позитивно мишљење за
именовање од стране Националног Савета мађарске националне мањине број V/Z/256/2016.
На основу наведеног СО Житиште донела је решење као у дипозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Жититше
Број: I-022-7/2016-2
Дана: 28.9. 2016. године
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. Закон о локалној самоуправи („Службени лист Републике Србије“ број
129/07) члана 53. и 54. Закона о основама образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“ број 72/2009, 55/2013, 35/2015, и члана 42. Статута општине Житиште („Службени лист
општине Житиште“ број 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана
28.9.2016. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ ЖИТИШТЕ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Житиште (број
I-022-16/2014-1 од 04.09.2014.) мења се и допуњује на следећи начин:
Престаје мандат члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Житиште,
представника из реда запослених и то:
- Драгане Милошевић из Бан. Карађорђева
Престаје мандат члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Житиште,
представника из реда родтеља и то:
- Данијеле Флутуре из Торка
II
За члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Житиште из реда запослених именује
се:
- Младен Мицкоски, професор из Зрењанина
За члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Житиште из реда родитеља именује се:
- Владимир Туцић из Торка
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Житиште“ Решење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.
Oбразложење
Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама васпитања и образовања, који
чланом 54. уређује начин именовања органа упрвљања у основним и средњим школама и који предвиђа да по
три члана у Школском одбору чине представници запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе, да
представника испред запослених предлаже васпитно – образовно односно наставничко веће, а да решење о
именовању доноси СО те да је исто коначно у управном поступку.
Основна школа ,,Свети Сава“ Житиште, 15. септембра 2016. године доставила је обавештење да се од
стране наставничког већа предлаже да се члан Школског одбора, Драгана Милошевић због мировања радног
односа у овој основној школи, разреши чланства у Школском одбору, те да се уместо ње за члана Школског
одбора именујеМладен Мицкоски, професор из Зрењанина, а на основу предлога Наставничког већа Основне
школе „Свети Сава“ Житиште са седнице одржане дана 19.09.2016. године.
Такође Основна школа ,,Свети Сава“ Житиште, 15. септембра 2016. године доставила је обавештење
да се од стране наставничког већа предлаже да се члан Школског одбора, Флутуре Данијела, разреши
чланства у Школском одбору испред реда родитеља, због престанка основа по ком је именована у орган
управљања, пошто је њено детете завршило основну школу у школској 2015/2016 години те да се уместо ње
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за члана Школског одбора испред реда родитеља именује Владимир Туцић из Торка, а на основу предлога
Савета родитеља Основне школе „Свети Сава“ Житиште са седнице одржане дана 14.09.2016. године.
Како предложени кандидат за члана Школског одбора ОШ ,,Свети Сава “ Житиште, представник
испред реда запослених, испуњава услове за чланство јер је предложен од стране наставничког већа ОШ
,,Свети Сава“ Житиште, а нема сметње за чланство у органу управљања као представник запослених
радника, јер нема дете на школовању у истој школи , није ни одборник у Скупштини општине Житиште,
нема ни могућности да заступа интересе више структура. Како предложени кандидат за члана Школског
одбора ОШ ,,Свети Сава “ Житиште, представник испред реда родитеља, испуњава услове за чланство јер је
предложен од стране Савета родитеља, а нема сметње за чланство у органу управљања и родитељ је детета
које похађа ОШ „Свети Сава“ Житиште, комисија за административно – мандатна питања Скупштине
општине Житиште предложила је доношење решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ
,,Свети Сава“ Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине Житиште
Број: I-022-19/2016
Дана: 28.9.2016.
Житиште
Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 17. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број
15/2016), члана 17. и члана 42. став први тачка 9. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 28.9.2016.
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКСП ,,ЕКОС“ ЖИТИШТЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКСП „ЕКОС“ ЖИТИШТЕ
I
Скупштина Општине Житиште разрешава члана Надзорног одбора ЈСКП ,,Екос “ Житиште и
то:
1. Јовић Снежану из Житишта - члана надзорног одбора, представника испред запослених
услед одласка у пензију
II
Скупштина Општине Житиште

именује члана Надзорног одбора ЈКСП ,,Екос“ Житиште и

то :
1.Мићо Прибишић - за члана надзорног одбора, представника испред запослених
III
Мандат новоизабраног члана Надзорног одбора траје док траје мандат Надзорног одбора
ЈСКП ,,ЕКОС“ Житиште одређен решењем број I-023-10/2013 од 25.6.2013. године и решењем
број I-023-1/2015 од 3.1.2015. године.
IV
Решење објавити у „Службеном листу oпштине Житиште“.
Образложење
Јовић Снежани чланици Надзорног одбора ЈКСП ,, Екос “ Житиште представници испред
запослених престао је радни однос у ЈКСП „Екос“ услед одласка у пензију а тиме и основ за чланство у
Надзорном одбору као представнику запослених. За упражњено место члана Надзорног одбора испред
запослених у ЈСКП Екос Житиште од стране синдикалне организације предложен је Мићо Прибишић из
Равног Тополовца, специјалиста стуковни инжењер машинства. Како исти испуњава услове предвиђене
чланом 17. закона о јавним предузећима, то су се стекли услови за доношење решења о именовању члана
Надзорног одбора сходно датом предлогу. На основу наведеног Скупштина општине Житиште доноси
решење као у диспозитиву .
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I- 023-7/2016
Дана : 28.9.2016.
Житиште
Председник Скупштине oпштине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о лакалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:
129/2007) члана 54 и 55. Закона о основама васпитања и образовања (Службени гласник Републике
Србије број : 72/2009, 53/2011, 55/2013,68/2015, 62/2016) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута општине
Житиште („Службени лист општине Житиште“ број: 16/2008 и 20/2013) Скупштина општине
Житиште, на седници одржаној дана 28. 9. 2016. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ
I
Разрешавају се функције члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка
Максимовић“ Житиште и то:
- Копривица Младен из Житишта – представник у Управном одбору испред локалне
самоуправе
- Јухас Шандор из Новог Итебеја - представник у Управном одбору испред локалне самоуправе
- Панић Гојко из Банатског Двора - представник у Управном одбору испред локалне
самоуправе
-

Холаи Валерија из Новог Итебеја - представник у Управном одбору из реда запослених
Бероња Зорица из Банатског Вишњићева - представник у Управном одбору из реда
запослених
Попов Дијана из Српског Итебеја - представник у Управном одбору из реда запослених

-

Ступар Љубица из Житишта - представник у Управном одбору из реда родитеља
Ћиришан Нела из Торка - представник у Управном одбору из реда родитеља
Шари Енике из Торде - представник у Управном одбору из реда родитеља

Мандат разрешених чланова Управног одбора престаје даном доношења Решења .
II
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Младен Копривица из Житишта – представник испред локалне самоуправе
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Миодраг Буквић из Равног Тополовца – представник испред локалне самоуправе
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Гојко Панић из Банатског Двора – представник испред локалне самоуправе
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Димић Ивана из Честетега – представник из реда запослених
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Борош Валерија из Новог Итебеја – представник из реда запослених
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Дапчевић Милица из Банатског Карађорђева – представник из реда запослених
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Чикош Чапо Хајналка из Банатског Двора – представник из реда родитеља
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Ступар Љубица из Житишта – представник из реда родитеља
За члана Управног одбора Предшколске установе „Десанка Максимовић“ Житиште именује
се Глигић Алмира из Честетега – представник из реда родитеља.
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III
Мандат новоизабраних чланова у Управном одбору Предшколске установе „Десанка
Максимовић“ Житиште траје 4 године.
IV
Сходно члану 54, став 15. Закона о основама вапитања и образовања (Службени гласник
Републике Србије број: 72/2009, 53/2011, 55/2013,68/2015, 62/2016) Решење је о именовању и
разрешењеу чланова управног одбора је коначно у управном поступку.
Решење објавити у „Службеном листу општине Жититше“.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења налази се у Закону о основама вапитања и
образовања и Статуту општине Житиште који предвиђају да се од стране оснивача именује орган
управљања васпитно-образовне установе. Орган управљања васпитнообразовне установе , Управни
одбор има 9 чланова, и чине га по три преставника родитеља , запослених и представника испред
локалне самоуправе. ПУ ,, Десанка Максимовић“ Житиште доставила је својим дописом број I-02224/2016 дана 16. 9. 2016. предлоге овлашћених предлагача и то предлоге од стране Савета
родитеља за представнике испред родитеља у Управном обору и предлоге испред Васпитнообразовног већа установе за чланове испред запослених .
Комисија за административно мандатна питања СО Житиште утврдила да предложени
кандидати за чланове управног одбора немају сметњи из члана 54. Закона за именовање у чланство
управног одбора , да неће доћи у ситуацију да заступају интересе више структура, те да су за
представнике у управном одбору испред локалне самоуправе прибављена позитивна мишљења од
стране Националног савета румунске националне мањине (број 230/16) и Националног савета
мађарске националне мањине (број V/Z/255/2016).
Како је од стране овлашћених предлагача прибављен предлог за именовање чланова
Управног одбора то локална самоуправа ценећи значај и потребу несметаног управљања и одвијања
васпитано образовног процеса у овој установи на основу овлашћења из члана 54. и 55. Закона
доноси решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора. На основу свега наведеног
решено је као у диспозитиву.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-022-24/2016-4
Дана: 28.9.2016
ЖИТИШТЕ
Председник СО Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07), члана 79. тачка 10. и члана 92. ставови 2. и 4. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ број 54/09) и члана 42. тачка 33. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“ број 16/2008 и 20/2013), Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана
28.9.2016. године доноси
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Усваја се извештај извршене екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Житиште за
2015. годину.
II
Овај Закључак као и Извештај екстерног ревизора биће достављени Државној ревизорској
институцији и Министарству финансија као прилог уз Завршни рачун за 2015. годину.
III
Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина општине
Број: I-417-1/2016
Дана: 28.9.2016.
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
***

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка 108/2013) и члана 42. тачка 2. Статута
Општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/20018, 20/2013) на седници
Скупштинe општине Житиште одржаној дана 28.9.2016. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се
30.6.2016. године
II

Извештај о извршењу буџета Општине Житиште за период од 1.1.2016. до

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-417-2/2016
Дана: 28.9.2016. године
Житиште

Председник Скупштине општине Житиште
Зоран Касаловић с.р.
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