СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXVII
Излази по потреби

Житиште 19.11.2013.
број 38.
страна 1.

На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник
РС“ број 129/2007), и члана 61. тачка 7. Статута општине Житиште –пречишћен текст
(„Службени лист општине Житиште“ број 34/2013), Општинско веће Општине Житиште
донело је
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА/НАЧЕЛНИЦE ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА
Члан 1.
Општинско веће Општине Житиште доноси Одлуку о расписивању oгласа за
постављање начелника/начелнице Општинске управе Житиште на временски период од 5
година са следећим текстом:
На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник
ПС“ број129/2007), и члана 61. тачка 7. Статута општине Житиште-пречишћен текст
(„Службени лист општине Житиште“ број 34/2013), и Одлуке општинског Већа општине
Житиште („Службени лист општине Житиште“ број 16/2008), Општинско веће Општине
Житиште расписује
ОГЛАС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА/НАЧЕЛНИЦУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА
Место рада: Житиште
Број извршилаца:1
Општи услови за рад на радном месту су:
1.
2.
3.
4.
5.

да је држављанин/држављанка Републике Србије,
да ја пунолетан/пунолетна
да има општу здравствену способност
да има прописану стручну спрему
да није осуђиван/а и да се не води кривични поступак за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га/је чини
неподобним/неподобном за обављање послова у државном органу.

Посебни услови за рад на радном месту су:
1. завршен правни факултет
2. положен стручни испит за рад у органима државне управе
3. најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат/киња је у обавези да поднесе следећу документацију
1. Пријава
2. Оверну фотокопију дипломе правног факултета
3. Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним
органима или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту
4. Доказ о општој здравсттвеној способности
5. Уверење о радном искуству
6. Уверење да лице није осуђивано за кривично дело , којим је предвиђена казна
затвора од најмање 6 месеци
7. Уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном органу,
8. Оверена фотокопија извода из књиге држављана .
9. Оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,
10. Оверена фотокопија личне карте,
Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у Огласним
новинама Националне службе за запошљавање-„Послови“ на следећу адресу: Општинско
Веће општине Житиште, ул. цара Душана бр.15, 23210, Житиште, са назанаком: „За оглас
за избор начелника ОУ“- у затвореној коверти.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Члан 2.
Оглас објавити у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање и на
званичној интернет-презентацији Општине Житиште“
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-101-13/2013
Датум:19.11.2013. године
ЖИТИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Митар Вучуревић с.р.

*****
Општинско веће општине Житиште, на седници која је одржана дана 19.11.2013.
године, на основу члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“, број16/2008, 19/2013) и члана1. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(„Службени лист општине Житиште“, број 35/2013), а у вези чл. 61, 64, 64а и 64б Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09),
донело је
Р ЕШ Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2013
ГОДИНУ

I – Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. годину (у даљем тексту:
Комисија).
II – У комисију се именују:
За председника:
1. Синиша Игњатов из Српског Итебеја
За чланове:
1.Бела Петеш из Новог Итебеја,
2. Бојан Марчета из Житишта,
3.Слободанка Влајнић из Међе,
4.Бела Киш из Новог Итебеја,
5. Раде Бикић из Банатског Карађорђева,
6. Ненад Грбић из Торка
III – Задатак Комисије је давање у предлога председнику општине Житиште за
доношење Одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног
земљишта у државној својини, одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у

државној својини, спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини по основу јавног надметања (јавне лицитације или прикупљања писаних
понуда), вођење записника и давање предлога председнику општине Житиште, за
доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
IV – Комисија ће задатак из тачке III овог решења обавити у року од 80 дана од
дана доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општинеЖитиште за 2013.годину.
V – Председник и чланови Комисије за обављање задатака из тачке III овог решења
имају право на надокнаду, у висини коју утврђује председник општине својим решењем.
VI – Стручне послове за прикупљање документације ради давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, стручну обраду аката, других материјала,
организационе и административне послове за Комисију врши Одељење за привреду
Општинске управе општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајна Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV- 02-84/2013
Дана: 19.11.2013. године
Житиште

Председник општине
Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.
*****
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