
На основу члана 97.  Закона о локалној самоуправи,(„Службени гласник Републике 

Србије“ број 129/07), и  члана 110.   Статута општине Житиште („Службени лист општине 

Житиште“ број 16/2008 и 20/2013 ),  Скупштина општине Житиште на седници одржаној 

дана  15.6.2015.  доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I    За заштитника грађана  бира се Алекса Кузман,  дипломирани правник из Житишта,  на 

мандатни период од 5 година . 

 

II   Решење ступа на снагу даном доношења.  

 

III  Диспозитив Решења  објавити у „Службеном листу општине Житиште“.  

 

Образложење 

 

             Чланом 97. Законa о локалној самоуправи предвиђено је да се  у јединици локалне 

самоуправе може установити заштитник грађана који је овлашћен да контролише 

поштовање  права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем 

органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице 

локалне самоуправе.   

            Статутом општине Житиште предвиђено је да се заштитник грађана бира већином 

гласова одборника , а на предлог најмање једне трећине одборника , те да се за 

заштитника грађана може изабрати лице које има завршен правни факултет, 5 година 

радног искуства, ужива морални интегритет , није кажњавано и није члан политичке 

партиje.  

           Надлежност и овлашћења, начин поступања ,избора и престанка дужности 

заштитника грађана  уређени су посебном Oдлуком скупштине општине Житиште  . 

            Скупштини  општине Житиште је поднет  образложен предлог  групе  од 17  

одборника  за избор заштитника грађана којим је  предложено да се за заштитника грађана 

општине Житиште изабере Алекса Кузман, дипломирани правник из Житишта , а који 

испуњава све услове предвиђене Законом , Статутом општине Житиште  и Одлуком о 

заштитнику грађана . Уз предлог за избор заштитника грађана  приложена биографија  

кандидата Алексе Кумана као и прилози - докази о испуњењу услова за избор заштитника 

грађана.   

               На основу свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.                                                                
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