СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXIX

Житиште

22.06.2015.

Број 17.

Излази по потреби
страна 1.
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 22.06.2015. године донело је
ОДЛУКУ
О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ''
ЖИТИШТЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови уписа, односно обухват деце у Предшколску установу
''Десанка Максимовић'' Житиште за школску 2015/2016.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 2015/2016. годину.

Члан 4.
Предшколска установа ''Десанка Максимовић'' Житиште уписује децу предшколског узраста,
у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима предшколске установе.
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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.
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 јуну односно августу 2015. године.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Житиште''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-06-56/2015
Дана: 22.06.2015. године
Житиште
Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Србије" бр.
129/07) одредби Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник Републике Србије"
бр. 48/91, 66/91 и 39/02) и члана 61. Статута општине Житиште - пречишћен текст (''Сл. лист
општине Житиште'' број: 34/2013) и коначне одлуке о избору кандидата број IV-101-11/2014 од
20.5.2015.године,Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној 22.6.2015. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Тоша Катић, дипл.
правник из Житишта, поставља се за заменика начелника
Општинске управе општине Житиште на период од 5 (пет) година.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине
Житиште''.
Република Србиja
АП Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-101-11/2015-2
Дана: 22.6.2015.године
Житиште

Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.

На основу члана 61. Статута Општине Житиште („Сл.лист Општине Житиште“ бр.34/2013 –
пречишћен текст), Општинско веће општине Житиште на 74. седници одржаној 22.6. 2015. године
донело је
ЗАКЉУЧАК
Даје се сагласност на Измене и допуне Плана јавних набавки општине Житиште за 2015.
годину, донете од стране председника Општине Житиште 19.6.2015. године
Република Србија

АП Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:IV-06-56/2014
Дана: 22.6.2015. године
Житиште

Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012) и члана 60. Статута општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“ број 16/2008) доносим дана 19. јуна 2015. године следеће
Измене и допуне Плана набавки Општине Житиште за 2015. годину

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ре
д.
бр

.

1.

Предмет набавке/
ОРН

Процењен
а вредност

Планирана средства у
буџету/фин. плану
(без ПДВ-а)
Износ

Добра
Набавка грађевинског материјала
намењених стварању и
побољшању услова становања
породичних домаћинстава
избеглица
Разлог и оправданoст набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Услуге
Надзор за изградњу фискултурне
сале са пратећим садржајима Банатско Карађорђево

2.285.500

2.742.600

Конто

426

Радови
Изградња фискултурне сале са
пратећим садржајима - Банатско
Карађорђево

Поступак
јавне набавке
мале
вредности

Оквирни датум
Напомена
Покретања
поступка

Закључења
уговора

Извршења
Уговора

Јул

Август

Септембар

По основу Уговора о сарадњи Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Житиште, број II-553-8/2015 од
16.04.2015.године и додељеним средствима у износу од 2.612.000,00 динара.

1.200.000

1.440.000

424

1.
Разлог и оправданост набавке; начин
утврђивања процењене вредности

Врста
поступка

Поступак
јавне набавке
мале
вредности

Август

Август

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом када су грађевински радови у питању.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора од претходне 3 године за различите грађевинске радове као и на
основу вредности и обима радова који ће се извести.

60.500.000

72.600.000

511

Отворени
поступак

Јул

Септембар

1.
Разлог и оправданoст набавке; начин
утврђивања процењене вредности

2.

Извођење радова на уклањању
бесправно изграђених објеката по
налогу инспекције на територији

Септембар
2015. –
септембар
2016.

Септембар
2015. –
септембар
2016.

По основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области развоја спорта,
између Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине и Општине Житиште, број II-401-42/2015 од 04.06.2015.године
и додељеним средствима у износу од 66.659.051,68 динара и учешћа Општине Житиште за преостали износ по предрачунској
вредности пројекта.

1.000.000

1.200.000

421

Поступак
јавне набавке
мале

Јул

Август

Август 2015. –
август 2016.
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вредности

општине Житиште
Разлог и оправданoст набавке; начин
утврђивања процењене вредности

страна

Набавка се спроводи ради неопходног избора извођача и спровођења извршења решења којим се налаже уклањање објеката без
грађевинске дозволе.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

1.

Услуге
Услугe израде етажног елабората
зграде и посебних делова
Општинске управе Житиште
Разлог и оправданoст набавке; начин
утврђивања процењене вредности

2.

Услуге израде идејног пројекта за
формирање Услужног центра у
згради Општинске управе у
Житишту
Разлог и оправданoст набавке; начин
утврђивања процењене вредности

3.

Надзор за извођење радова на
уклањању бесправно изграђених
објеката по налогу инспекције на
територији општине Житиште
Разлог и оправданoст набавке; начин
утврђивања процењене вредности

380.000

456.000

511

Члан 39.
став 2.

Јун

Јун

Јул

У складу са важећом законском регулативом. Процена вредности је утврђена на основу искуства из претходних уговора и површине
која ће се обухватити (2.556,74 м2).

80.000

96.000

511

Члан 39.
став 2.

Јун

Јун

Јул

У складу са важећом законском регулативом потребно је израдити пројекат по новом Закону. Процена вредности је утврђена на
основу искуства из претходних уговора.

30.000

36.000

424

Члан 39.
став 2.

Јул

Август

Август 2015. –
август 2016.

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом када су грађевински радови у питању.
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора од претходне 3 године за различите грађевинске радове као и на
основу вредности и обима радова који ће се извести.

Измењени и допуњени План набавки ће се примењивати након добијања сагласности од Општинског већа Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II-404-5/2015-1
Дана: 19.06.2015.

Председник Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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