СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXXII

Житиште

Излази по потреби

16.10. 2018.

Број 35.
страна 1.

На основу члана 155., 156. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 50. Закона о предшколском образовању и васпитању
(«Сл.гл. РС» број 18/2010) члана 20. тачка 16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број:129/07 и 83/2014) и члана 61. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист
Општине Житиште“ број 22/2018), Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана
16.10.2018. године донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ ЗА 2018/2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује економска цена боравка у Предшколској установи „Десанка
Максимовић“ Житиште за 2018/2019. годину и то у износу од:
-12.500,00 (дванаестхиљадапетстотинадинара) за полудневни боравак
-24.750,00 (двадесетчетирихиљадеседамстотинапедесетдинара) за целодневни боравак.
Члан 2.
Утврђене цене из члана 1. ове Одлуке примењују се до краја школске 2018/2019. године.
Утврђене цене из члана 1. ове Одлуке могу се примењивати и у наредној школској години уколико
од стране оснивача установе не буде утврђена нова економска цена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу Општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-06-79/2018-6
Датум: 16.10.2018.
Житиште
Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014),
члана 155., 156. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број
72/2009, 52/2011 и 55/2013), и члана 50. Закона о предшколском образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ број
18/2010) и члана 61. Статута Општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист Општине Житиште“
бр. 22/2018), Општинско веће Општине Житиште, дана 16.10.2018. године донело је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ РОДИТЕЉА У ЦЕНИ БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ ЖИТИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Предшколској установи „Десанка Максимовић“ Житиште утврђује се висина партиципације
родитеља деце предшколског узраста у цени боравка за школску 2018/2019.годину и то:
- полудневни боравак у износу од 2.500,00
(двехиљадепетстотинадинара) месечно
- целодневни боравак у износу од 4.950,00
(четирихиљадедеветстотинапедесетдинара) месечно
У висину партиципације родитеља урачунати су трошкови једне ужине.
Члан 2.
У случају промене Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама,
утврдиће се новом одлуком нови износ цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи
„Десанка Максимовић“ Житиште.
Измене и допуне ове одлуке вршиће се и у случају доношења новог закона о предшколском
васпитању и образовању.
Члан 3.
Ова одлука ће се примењивати до краја школске године 2018/2019. године.
Утврђене цене из члана 1. ове Одлуке могу се примењивати и у наредној школској години уколико
од стране оснивача установе не буде утврђена нова економска цена.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине
Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-06-79/2018-5
Датум: 16.10.2018.
Житиште

Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.

ИСПРАВКА: ,,У Службеном листу Општине Житиште број 33/2018 на првој страни врши се
исправка техничке грешке у документу ,,Одлука о употреби средстава из сталне буџетске резерве за 2018.
годину број IV-06-72/2018, од 26. 9.2018 и то у члану 1 после речи ,,Томиславу“ уместо ,,Новаковићу из
Новог Итебеја“, уписује се ,,Павловићу из Хетина“.
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На основу члана 4. и 5. Одлуке о установљењу месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Банатско Карађорђево, („Службени лист општине Житиште“ број 2/09) и члана 13.
Статута Месне заједнице Банатско Карађорђево, Савет Месне заједнице Банатско Карађорђево,
на својој седници одржаној 20.02.2018. године донео је
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ СТОПЕ САМОДОПРИНОСА НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК
Члан 1.
На основу утврђене откупне цене пшенице за 2018. годину, утврђује се висина стопе
самодоприноса на катастарски доходак од 428%.
Члан 2.
Овлашћује се Савет Месне заједнице да у току године, ако дође до промене цене пшенице
утврди нову стопу самодоприноса на катастарски доходак.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01.01.2018. године и
објавиће се у „Службеном листу Oпштине Житиште“.
Месна заједница
Банатско Карађорђево
Број: 37/1/18
Датум: 23.02.2018.
Улица Ђуре Јакшића бб.
Банатско Карађорђево
Председник Савета Месне заједнице
Младен Ајдуковић с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о установљењу месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Честерег, („Службени лист општине Житиште“ број 5/2015) и члана 13. Статута
Месне заједнице Честерег, Савет Месне заједнице Честерег, на својој седници одржаној
20.07.2018. године донео је
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ СТОПЕ САМОДОПРИНОСА НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК
Члан 1.
На основу утврђене откупне цене пшенице за 2018. годину, утврђује се висина стопе
самодоприноса на катастарски доходак од 268%.
Члан 2.
Овлашћује се Савет Месне заједнице Честерег да у току године, ако дође до промене цене
пшенице утврди нову стопу самодоприноса на катастарски доходак.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 01.01.2018. године и
објавиће се у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Месна заједница Честерег
Број: 21-8/18
Датум: 20.7.2018. године

Председник Савета Месне заједнице Честерег
Зоран Вукелић с.р.
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На основу члана 6. Одлуке о установљењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Торда и члана 12. Статута Месне заједнице Торда, Савет Месне заједнице на својој седници
одржаној 19.04.2018. године донео је
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ СТОПЕ САМОДОПРИНОСА НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК ЗА
2017. ГОДИНУ
1. На основу утврђене тржишне цене пшенице за 2017. годину, утврђује се висина стопе
самодоприноса на катастарски доходак од 288%.
2. Овлашћује се Савет Месне заједнице да у току године, ако дође до промене тржишне
цене пшенице утврди нову стопу самодоприноса на катастарски доходак.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а примењује се од 01.01.2017. године и
објавиће се у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Месна заједница Торда
Број: 29-04/18
Дана: 19.04.2018.
Председник Месне заједнице
Добаи Јанош с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном
информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“83/2014,58/2015 I 12/2016 ) не сматра
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Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

