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На основу члана 97. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
72/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број:129/07) и члана 15. Статута
Општине Житиште („Сл. лист Општине Житиште“ број 16/2008), Општинско веће на седници одржаној дана
20.06.2016. године донело је
ОДЛУКУ
О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'' ЖИТИШТЕ У
ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови уписа, односно обухват деце у Предшколску установу ''Десанка
Максимовић'' Житиште за школску 2016/2017.годину.
У насељеним местима Oпштине Житиште обезбеђује се организован – образовни рад са децом
предшколског узраста на њиховом матерњем језику, а према изјашњавању родитеља, узраста 1-6 година.
Члан 2.
На основу просторних, кадровских, финансијских и других услова доноси се одлука о обухвату деце у
полудневни и целодневни боравак за насељена места Општине Житиште и то:
БанатскоКарађорђево
СрпскиИтебеј
Житиште
Торда
НовиИтебеј
Банатски Двор
Честерег
Међа
Хетин
Равни Тополовац
Торак

до 48 деце
до 48 деце
до 80 деце
до 22 деце
до 24 деце
до 20 деце
до 16 деце
до 16 деце
до 16 деце
до 20 деце
до 22 деце

Након обављеног уписа деце доноси се Одлука о броју васпитно - образовних група у предшколској
установи ''Десанка Максимовић'' Житиште.
Члан 3.
Предшколска установа ''Десанка Максимовић'' Житиште на основу ове Одлуке расписује Конкурс за
упис деце у школску 2016/2017. годину.
Члан 4.
Предшколска установа ''Десанка Максимовић'' Житиште уписује децу предшколског узраста, у складу
са просторним, кадровским и финансијским могућностима предшколске установе.
Члан 5.
Боравак и васпитно-образовни рад са децом у предшколској установи финансира се из буџета
Републике Србије, буџета Општине Житиште и партиципацијом родитеља у законски утврђеном проценту.
Члан 6.
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Право на ослобођење од партиципације у целости припада деци без родитељског старања и деци
ометеној у развоју.
Право на ослобођење од партиципације у целости имају деца – тројке и деца близанци по рођењу.
Право на ослобађање партиципације у целости имају деца предшколског узраста из породица које
користе средства материјалног обезбеђења породице.
Члан 7.
За остваривање права из члана 6. ове одлуке потребно је доставити:
1. Захтев
2. Потврду да је дете уписано у прешколску установу
3. Извод из матичне књиге рођених за сву децу у породици
4. Фотокопију личне карте подносиоца захтева
5. Породица која користи материјално обезбеђење породице – уверење Центра за социјални рад
Општине Житиште.
6. За децу без родитељског старања – уверење Центра за социјални рад Општине Житиште.
7. За децу са саметњама у развоју - решење или мишљење Интерресорне комисије .
Члан 8.
Захтеви са документацијом за признавање права из члана 6. ове Одлуке може поднети један од
родитеља деце до 30. септембра текуће године Општинској управи општине Житиште – Служби друштвене
бриге о деци.
Члан 9.
Приликом уписа деце сачињивају се уговори између Предшколске установе ''ДесанкаМаксимовић''
Житиште и корисника услуге.
Упис деце ће се вршити у априлу односно јуну 2016. године.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Житиште''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: IV-06-32/2016
Дана: 20.06.2016. г
Житиште

Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 68.став 1. и члана 100.став 3. и 4 , члана 33. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС“,број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16 ), Предлог Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине за 2016.годину,
На основу члана 10 . Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист
Општине Житиште“ број 12/2010) Општинско веће општине Житиште, на седници, одржаној
20.6.2016. године, доноси
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Житиште (у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету општине Житиште
за 2016.годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у
области заштите и унапређења животне средине на територији општине Житиште.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 3.000.000,00 динара оствариће се
од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује на основу члана 10 . Одлуке
о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист општине Житиште“ број
12/2010 и то:
А. Приходи од Накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 3.000.000,00 динара
(пројекција прихода за 2016.годину).
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне
самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине; подстицајних, превентивних и
санационих програма и пројеката; програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг) ; програма и заштите заштићених природних добара; научно истаживачких пројеката и
програма; едукација и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисања и
објављивање података о стању животне средине; санирање и отклањање узрока штетних утицаја
на животну средину: трошкова реализације програма, као и других активности за заштиту животне
средине у Општини Житиште и то:

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ

IZNOS
RSD

1 Ставка

2 Ставка

Укупно

Подстицајних, превентивних и санационих програма
уклањаеа дивљих депонија
и
програма и заштиту
заштићених природних добара на основу одлуке о
проглашењу заштићеног подручја број i 020-15/2015 од
15.06.2015.
Санирање
и отклањање узрока
животну средину

штетних утицаја на

2.000.000,00
1.000.000,00

3.000.000,00
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Ставка 1- ПОДСТИЦАЈНИХ, ПРЕВЕНТИВНИХ И САНАЦИОНИХ ПРОГРАМА УКЛАЊАЕА
ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ПРОГРАМА И ЗАШТИТУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ
ДОБАРА НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА БРОЈ I 02015/2015 ОД 15.06.2015.
Уклањање више дивљих депонија са територија сеоских месних заједница по предлогу ЈКСП ”
ЕКОС” –а .на основу елабората о дивљим депонијама које је сачинило ЈКСП Екос у сарадњи са
Локалном самоуправом Житиште. Куповина опреме за обављање те делатности у оквиру чишћењаи
санације дивљих депонија / претовар , прикупљање, сабијање и утоварање отпада као и редовно
одржаванје. Редовне активности на одржаванју и бризи о Споменику природе „Стабла пољског
бреста ( Ulmus Minor) „
У те сврхе било би потребно уложити 2.000.000,00 средстава за купвину 1 телехендера са више
наменских прикључака.
Образложење: ЈКСП „Екос“ само за претовар чврстог комуналног отпада сваки месец плаћа
услужно 120.000 РСД што на годишњем нивоу износи 1.440.000 РСД. Сат рада телехендера на
депонији коста и око 20.000,00 РСД. За одржавање Споменика природе „Стабла пољског бреста (
Ulmus Minor) „такође је потребно изнајмљивљње два пута годишње телехендера, што кошта око
300.000 РСД. Што нагодишњем нивоу прелази горе поменуту тражену цифру. Исплативост куповине
ове машине је вишеструка уштеда и допринос видном побољшању стања животне средине у
општини Житиште.
Ставка 2 - САНИРАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Пошто нема јединствених решења за нешкодљиво уклањање животињских лешева у нашој локалној
заједници нити су постојећи начини уклањања у потпуности задовољавајући. Животињски лешеви
се остављају на пашњацима , бацају по пољима, у канале и реку Бегеји, одлажу се , односе и бацају
са осталим отпацима у комунални отпад на дивље депоније.Одлажу се у чврст комунални отпад који
наче ЈКСП у редовним активностима прикупља. Прегажени лешеви се често виђају на путевима и
улицама и одатле не скупља ју. Да би се овај проблем решио и спречило контаминирање околине као
и ширење заразе потребна је купвина хладњаче за прикупљање и привремено чување животинских
лешева, до њиховог одвожења у кафилерију Сомбор са којиом локална самоуправа односно ЈКСП
Екос има склопљен уговор.
У те сврхе било би потребно уложити 1.000.000,00 средстава за купвину 1 Приколице
Контејнера (хладњаче) .
Стручне и административно-техничке послове за реализацију програма и пројеката, као и
надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи Одељење за привреду,урбанизам путну
привреду,комунално-стамбене пословеи заштиту животне средине.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: IV-06-32/2016
Дана: 20.06.2016. г
Житиште

Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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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.

