СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXV

Житиште

24.06.2011. год

Излази по потреби
На основу члана 22. става 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе ('' Службени
гласник Републике Србије'' број 62/09 и члана
27. Статута Општине Житиште (''Службени
лист Општине Житиште'', бр. 16/2008)
Скупштина Општине Житиште, на седници
одржаној дана 24. 06. 2011.године утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Установљава се самодопринос у
новчаном облику, за подручје Месне заједнице
Житиште , ради задовољавања заједничких
потреба грађана.
Самодопринос се уводи за период од
5 ( пет ) година, почев од 01.09.2011.године до
31.08.2016.године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса
доноси се референдумом, у складу са
прописима којима је уређен поступак
непосредног изјашњавања грађана.
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на територији
МЗ Житиште.
Одлуку о расписивању референдума
на подручју МЗ Житиште у складу са статутом
Општине Житиште доноси Скупштина
Општине Житиште.
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити
по овој Одлуци износе 60.000.000,00 динара.

Број 12.
страна 1.

Члан 4.
Новчана средства остварена путем
самодоприноса утрошиће се у следеће намене:
● За изградњу и одржавање тротоара и
одржавање тврдих путева и путева у атару,
● За адаптацију и изградњу капела,
● Учешће у пројекту изградње фекалне
канализације,
● Одржавање уличне каналске мреже у
насељеном месту,
● Одржавање уличне расвете,поправку,
проширење исте,
● Озелењавање насељеног места и одржавање
зеленила, јавних површина,парка и гробља,
● Набавка канцеларијског материјала,
намештаја и ситног инвентара за потребе МЗ,
● Стварања услова за развој предузетништва,
мале привреде и туризма,
● Помоћ у финансирању спортских клубова и
одржавање спортских објеката,
● За адаптацију и опремање Дома културе,
● Финансирање рада стручне службе Месне
заједнице,
● Помоћ у финансирању рада културноуметничких и других организација и
удружења грађана,
● Финансирање разних издатака Месне
заједнице који се односе на вршење основне
делатности Месне заједнице утврђене
Статутом и осталих потреба које се утврђују
програмом и финансијским планом.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су грађани
чије је место пребивалишта на подручју
насељеног места Житиште, и то: запослени
радници, предузетници, пољопривредници, и
други порески обвезници, у складу са
позитивним законским прописима који
регулишу ову област.
Обвезници самодоприноса су и лица
која немају пребивалиште на територији
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насељеног места Житишта, а која путем
писане изјаве изразе жељу да плаћају
самодопринос
( Пензионери, лица привремено запослена у
иностранству, бивши становници Житишта и
друга лица која имају некретнине у Житишту
или исте користе по неком законском основу).
Члан 6.
Основица за обрачун самодоприноса
у новцу је зарада, приход на које се плаћа
порез по закону код лица која самостално
врше занатску и другу привредну делатност
средствима у својини грађана, катастарски
приход на земљу и исплаћена пензија.
Члан 7.
На основицу из члана 6. ове Одлуке
плаћа се самодопринос и то:
-

-

-

4% на нето зараде радника,
4% за обвезнике пореза од самосталних
делатности који плаћају порез на
доходак грађана према стварном нето
приходу који чини основицу за
утврђивање самодоприноса,
4% на сва примања по основу уговора о
делу, ауторских хонорара и осталих
примања на основу Закона,
по основу власништва на земљу у
вредности 25 кг. пшенице по једном
катастарском јутру прерачунато у виду
стопе на катастарски доходак,узимајући
просечну берзанску цену пшенице за
закључно до 30. 11. текуће године,
пензионери
могу
по
принципу
добровољности, уз оверену изјаву о
давању сагласности, плаћати месни
самодопринос по стопи од 1%.
Члан 8.

Овлашћује се Савет Месне заједнице
Житиште да најкасније до 31.12.текуће године
донесе Одлуку о висини стопе самодоприноса
у смислу члана 7. става 4. ове Одлуке за
наредну годину, узимајући у обзир просечну
берзанску цену пшенице закључено са
30.11.текуће године.Одлука се доставља
Одељењу за финансије буџет и трезор сектор
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за локалну пореску администрацију ради
спровођења, и објављује се у Службеном
листу Општине Житиште.
Члан 9.
Самодопринос се плаћа на сва
примања и све приходе осим на оне који су
ослобођени Законом.
Члан 11.
Самодопринос из зарада обрачунава
и наплаћује исплатилац зарада приликом
исплате сваке зараде.
Самодопринос који плаћају власници
пољопривредног земљишта и грађани који
самостално обављају делатност личним радом
и средствима у својини грађана и
самодопринос који се утврђује на основу
имовине и имовинских права, утврђује и
наплаћује Општинска управа ЖитиштеОдељење за финансије и трезор-сектор за
локалну пореску администрацију.
Самодопринос
који
уплаћују
пензионери врши се личном уплатом.
Члан 12.
Обустављање
самодоприноса
исплатиоци су дужни уплатити у корист
буџета Општине Житиште.
Члан 13.
У колико се планирана средства из
члана 3. ове Одлуке остваре пре истека
времена на које је самодопринос уведен,
престаје примена ове Одлуке даном
остваривања.
Члан 14.
Савет Месне заједнице Житиште
одговоран је за прикупљање и утрошак
средстава самодоприноса, а својим Одлукама и
финансијским планом ће утврђивати и
одређивати приоритете радова који ће се
реализовати из средстава самодоприноса.
Члан 15.
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Грађани остварују надзор над
наплаћеним
и
утрошеним
средствима
самодоприноса путем изборних органа МЗ
Житиште, одборника у Скупштини Општине
Житиште и на зборовима грађана МЗ
Житиште.
Члан 16.
Одлука о увођењу самодоприноса
донета на референдуму је обавезујућа и сматра
се усвојеном последњег дана одржавања
референдума уколико су се грађани изјаснили
за потврђивање Одлуке.
Након проглашења Одлуке о
увођењу самодоприноса од стране Скупштине
Општине Житиште иста ће се објавити у
''Службеном листу Општине Житиште''.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-014-1/2011
Дана : 24. 06. 2011.
Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

*****
На основу члана 22. став 1. закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“ број 62/069) и
члана 27. Статута Oпштине Житиште
(„Службени лист Oпштине Житиште“ број
16/2008) Скупштина Општине Житиште на
седници одржаној дана 24. 06. 2011. године,
утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ
ЗАЈЕДНИЦУ ТОРАК
Члан 1.
Установљава
се
самодопринос
у
новчаном облику за подручје Месне Заједнице
Торак ради задовољавања заједничких потреба
грађана.
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Самодопринос се уводи за период од 5
(пет) година, почев од 01.09.2011. године до
31.08.2016. године.
Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса
доноси се референдумом.
Изјашњавање
путем
референдума
спровешће се од 19. 20. до 21. августа (петак ,
субота и недеља) 2011. године, у времену од
07,00 до 20,00 часова.
Одлуку о расписивању референдума на
подручју МЗ Торак у складу са статутом
Општине Житиште доноси Скупштина
Општине Житиште.
Одлуку о увођењу самодоприноса
доносе сви пунолетни грађани који имају
изборно право и пребивалиште на територији
МЗ Торак.
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити по
овој одлуци износе 34.655.000,00 динара.
Члан 4.
Новчана средства остварена путем
самодоприноса утрошиће се у следеће намене:
- за одржавање и адаптације Дома
културе
- за оправку и одржавање уличних стаза,
тротоара и тврдих путева и путева у
атару
- одржавање уличне расвете и трошкова
осветљења
- за одржавање изградњу стаза у месним
гробљима, зеленила и паркова
- за изградњу пројектно техничке
документације инфраструктуре
помоћ у финансирању спортских
клубова, спортских и друштвених
организација, културних организација и
манифестација као и одржавања објеката
који су дати
на коришћење Месној
Заједници
- за наставак изградње капеле
- стварање
услова
за
развој
предузетништва, мале привреде и
туризма
- финансирање рада стручне службе
Месне Заједнице
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набавка канцеларијског материјала и
ситног инвентара
трошкове грејања објеката М.З.
финансирање разних издатака Месне
Заједнице које се односе на вршење
основне делатноисти М.З. утврђене
Статутом и осталих потреба које се
утврђују програмом и финансијским
планом.
Члан 5.

Обвезници
самодоприноса
су
грађани чије је место пребивалишта на
подручју насељеног места Торак и то:
запослени
радници,
предузетници,
пољопривредници и други порески
обвезници у складу са позитивним
законским прописима који регулишу ову
област.
Обвезници самодоприноса су и лица
која немају пребивалиште на територији
насељеног места Торак, а која путем
писане
изјаве
желе
да
плаћају
самодопринос
(пензионери,
лица
привремено запослена у иностранство,
бивши становници Торка или исте користе
по неком законском основу).
Члан 6.
Основица
за
обрачун
самодоприноса у новцу је зарада, приходи
на које се плаћа порез по закону код лица
која самостално врше занатску и другу
привредну делатност средствима у својини
грађана, катастарски приход на земљу и
исплаћена пензија.
Члан 7.
На основицу из члана 6. ове
одлуке плаћа се самодопринос и то:
- 2 % на нето зараде радника
- 2 % за обвезнике пореза од самосталних
делатности који плаћају порез на
доходак грађана према стварном нето
приходу који чини основицу за
утврђивање самодоприноса
- 2 % на сва примања по основу уговора
о делу, ауторских хонорара и осталих
примања на основу закона
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по основу власништва на земљу у
вредности 20. кг. пшенице по једном
катастарском јутру прерачунато у виду
стопе на катастарски приход, узимајући у
обзир просечну берзанску цену пшенице
закључно са 30.11. текуће године.
Пензионери
могу
по
принципу
добровољности, уз оверу изјаве о давању
сагласности, плаћати месни самодопринос
по стопи од 2 % .
Члан 8.
Овлашћује
се
Савет
Месне
Заједнице Торак да најкасније до 31.12.
текуће године донесе одлуку о висини
стопе самодоприноса у смислу члана 7.
став 4. ове одлуке за наредну годину,
узимајући у обзир просечну берзанску цену
пшенице закључно са 30.11. текуће године.
Одлука се доставља Одељењу за финансије
буџет и трезор Сектор за локалну пореску
администрацију ради спровођења и
објављује у Службеном листу Општине
Житиште.
Члан 9.
Самодопринос се плаћа на сва
примања и све приходе, осим на оне који
су ослобођени законом.
Члан 10.
Самодопринос из зарада обрачунава
и наплаћује исплатилац зарада приликом
исплате сваке зараде.
Самодопринос који плаћају власници
пољопривредног земљишта и грађани који
самостално обављају делатност личним
радом и средствима у својини грађана и
самодопринос који се утврђује на основу
имовине и имовинских права, утврђује и
наплаћује Општинска управа ЖитиштеОдељење за финансије и трезор- сектор за
локалну пореску администрацију.
Самодопринос који плаћају пензионери,
врши се личном уплатом.
Члан 11.
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Обустављање самодоприноса
исплатиоци су дужни уплатити у корист
буџета Општине Житиште.
Члан 12.
Уколико се планирана средства из
члана 3. ове одлуке остваре пре истека
времена на које је самодопринос уведен,
престаје примена ове одлуке датом
остваривања.
Члан 13.
Савет
Месне Заједнице
Торак
одговоран је за прикупљање и утрошак
средстава
самодоприноса,
а
својим
одлукама о финансијским плановима ће
утврђивати и одређивати приоритет радова
који ће се реализовати из средстава
самодоприноса.
Члан 14.
Грађани остварују надзор над
наплаћеним и утрошеним средствима
самодоприноса путем изабраним органима
М.З. Торак, одборника у Скупштини
општине Житиште и на зборовима грађана
М.З. Торак.
Члан 15.
Одлука о увођењу самодоприноса
донета на референдуму је обавезујућа и
сматра се усвојеном последњег дана
одржавања референдума уколико су се
грађани изјаснили за потврђивање одлуке.
Након проглашења одлуке о увођењу
самодоприноса од стране Скупштине
Општине Житиште иста ће се објавити у
„Службеном листу Оштине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број : I-014-3/2011
Дана : 24. 06. 2011.

Председник
Скупштине Oпштине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20 став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (Службени
гласник РС број 62/06), члана 10. став 2. Закона о
референдуму и народној иницијативи (Службени
гласник РС број 48/94 и 11/98) члана 25-28 и члана
42. тачка 7. Статута Општине Житиште
(Службени лист Општине Житиште број 16/2008)
Скупштина Општине Житиште на седници
одржаној дана 24. 06. 2011. године доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Поводом
иницијативе
Савета
Месне
заједнице Житиште са седнице одржане дана 13.
јуна2011. године и закључка Општинског већа
Општине Житиште од дана 17. Јуна 2011. године
прихватању иницијативе и упућивању Предлога
Одлукe
Скупштини Општине Житиште,
расписује се Референдум на територији Месне
заједнице ЖИТИШТЕ на коме ће се грађани
Месне заједнице Житиште изјашњавати о
иницијативи за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице Житиште односно
Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Житиште за период од
01.09.2011. до 31. 08. 2016.године.
Члан 2.
На
референдуму
ће
се
грађани
изјашњавати о следећем питању:
,, Да ли сте за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Житиште за период од 01. 09. 2011. до
31. 08. 2016. године.“?
На питање из претходног става грађани ће
се изјашњавати са ,, за,, или ,,против,,.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице
Житиште.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Житиште за период
од 01. 09. 2011. – 31. 08. 2016. године одржаће се
09. јула 2011. (субота) 10. јула 2011. године
(недеља) 15. јула 2011. године(петак) 16. Јула
2011. године (субота) и 17 . јула 2011. године
(недеља) . Гласање ће се одвијати на једном
гласачком месту са седиштем у Основној школи ,,
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Свети Сава „Житиште . Гласачко место ће бити
отворено наведених дана од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума вршиће
се у складу са одредбама Закона о референдуму и
народној иницијативи и Статута Општине
Житиште.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у
Службеном листу Општине
Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ : 014-1/2011
ДАНА : 24.06.2011. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине
Општине Ж и т и ш т е
Јонел Филип с.р.

*****

На основу члана 20 став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (Службени
гласник РС број 62/06), члана 10. став 2. Закона о
референдуму и народној иницијативи (Службени
гласник РС број 48/94 и 11/98) члана 25-28 и члана
42. тачка 7. Статута Општине Житиште
(Службени лист Општине Житиште број 16/2008)
Скупштина Општине Житиште на седници
одржаној дана
24. 06. 2011. доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕДУМА НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРАК
Члан 1.
Поводом
иницијативе
Савета
Месне
заједнице Торак са седнице одржане дана 16. jуна
2011.г. и закључка Општинског већа Општине
Житиште о прихватању иницијативе и упућивању
Предлога Одлука Скупштини Општине Житиште,
расписује се Референдум на територији Месне
заједнице ТОРАК на коме ће се грађани Месне
заједнице ТОРАК изјашњавати о иницијативи за
увођење самодоприноса на територији Месне
заједнице ТОРАК односно Предлога одлуке о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице ТОРАК за период од 01.09.2011. до 31.
08. 2016. године.
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Члан 2.
На
референдуму
ће
се
грађани
изјашњавати о следећем питању:
,, Да ли сте за доншење Одлуке о
увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Торак за период од 01. 09. 2011. до 31.
08 2016. године.“?.
На питање из претходног става грађани ће
се изјашњавати са ,, за,, или ,,против,,.
Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
сви пунолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице
TOРАК.
Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Торак период од 01.
09. 2011. – 31. 08. 2016. године одржаће се 19. 20.
и 21. августа 2011 . године . Гласачко место ће
бити отворено наведених дана од 07,00 до 20,00
часова.
Члан 5.
Поступак спровођења референдума вршиће
се у складу са одредбама Закона о референдуму и
народној иницијативи и Статута Општине
Житиште.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања. Ову одлуку објавити у
Службеном листу Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ : I- 014-3 /2011
ДАНА : 24.6.2011. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине
Житиште
Јонел Филип с.р.
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На
основу
члана
32.Закона
о
пољопривредном земљишту ('' Службени
гласник РС'', бр.62/06, 65/08 и 41/09 ),
Скупштина Општине Житиште на седници
одржаној 24.06.2011.године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Члан 1.
Катастарска општина Нови Итебеј
издваја се као приоритет уређења земљишта
комасације у општини Житиште по основу
неажурне евиденције о непокретностима.
Решавање интереса и проблематике је
циљ
унапређења,
успешне
обраде
пољопривредног земљишта уз максимално
коришћење већ изграђених мелиорационих
објеката, са истовременим
решавањем
имовинско правних односа свих учесника
премера путем комасације земљишта и
премера грађевинског реона.
Члан 2.
Територија катастарске општине Нови
Итебеј заузима северо-источни део општине
Житиште са укупном површином 2312 ха од
чега је 193 ха проглашено за грађевинско
подручје.
Члан 3.
К.О.Нови Итебеј граничи се са севера и
са истока са К.О. Српски Итебеј, са југа са
К.О. Крајишник, С.О. Сечањ, са запада са К.О.
Бегејци.Гранична линија атара највећим делом
чине праве линије.
Члан 4.
Средства за трошкове израде Програма
обезбеђују се из прихода остварених од
издавања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини предвиђених Програмом
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2011. годину, а
од средстава остварених на основу конкурса
Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
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као и средстава остварених на основу
конкурса других покрајинских и републичких
органа као и средстава Буџета општине
Житиште.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у Службеном
листу Општине Житиште.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:I-020-32/2011
Дана: 24.06. 2011.
Председник Скупштине Општине Житиште
Житиште
Јонел Филип с. р.
*****
На основу члана 32.Закона о
пољопривредном земљишту (‘’ Службени
гласник РС’’, бр.62/06, 65/08 и 41/09 ),
Скупштина Општине Житиште на седници
одржаној 24.06.2011. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Члан 1.
Катастарска општина Српски Итебеј
издваја се као приоритет уређења земљишта
комасације у Општини Житиште по основу
неажурне евиденције о непокретностима.
Решавање интереса и проблематике је
циљ
унапређења,
успешне
обраде
пољопривредног земљишта уз максимално
коришћење већ изграђених мелиорационих
објеката, са истовременим
решавањем
имовинско правних односа свих учесника
премера путем комасације земљишта и
премера грађевинског реона.
Члан 2.
Територија катастарске општине
Српски Итебеј заузима северо-источни део
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општине Житиште са укупном површином
10914 ха од чега је 280 ха проглашено за
грађевинско подручје.
Члан 3.
К.О.Српски
Итебеј граничи се са
истока са К.О. Хетин, Републиком Румунијом
са К.О. Међа са југа са К.О. Крајишник, СО
Сечањ, са запада са К.О.Нови Итебеј, К.О.
Бегејци и К.О.Банатско Карађорђево, а са
севера са К.О. Александрово и К.О. Војвода
Степа, СО Нова Црња.
Гранична линија атара највећим делом
чине праве линије.
Члан 4.
Средства за трошкове израде Програма
обезбеђују се из прихода остварених од
издавања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини предвиђених Програмом
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта за 2011. Годину, а
од средстава остварених на основу конкурса
Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
као
и средстава остварених на основу
конкурса других покрајинских и републичких
органа као и средстава Буџета општине
Житиште.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у Службеном
листу Општине Житиште.
Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број: I-020-31/2011
Дана: 24.06. 2011.
Житиште
Председник Скупштине Општине
Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број:
129/2007) и члана 13. Закона о референдуму и
народној иницијативи („Службени гласник РС“
број 48/94 и 11/98), Скупштина Општине Житиште
на седници одржаној дана 24. 06. 2011. Године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТОРАК
Члан 1.
За спровођење референдума који ће се
спровести дана 20. и 21. августа 2011. године у
времену од 0700 – 2000 часова ради непосредног
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Торак за период од
01.09. 2011. године до 31.08. 2016. године, образује
се комисија у следећем саставу:
Председник
Заменик председника
Члан
Заменик Члана
Члан
Заменик Члана

Спариосу Јонел
Балош Фируц
Раша Тодорел
Петровић Јосиф
Вукован Маринел
Мургу Вирђиника

Члан 2.
Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1. стара се о законитом спровођењу
референдума
2. стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума
3. прописује обрасце за спровођење
референдума
4. утврђује и проглашава укупне резултате
референдума
5. обавља и друге послове одређене Законом
о референдуму и народној иницијативи и
Одлуком Скупштине Општине о
расписивању референдума.
Гласачки одбор руководи гласањем на
гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и
утврђује резултате гласања на гласачком месту, у
складу са упутством Комисије.
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Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања .
Решење објавити у „Службеном листу
Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Жититше
Скупштина Општине
Број: I-014-4/2011.
Дана: 24. 06. 2011.
Житиште
Председник Скупштине Општине
Житиште
Јонел Филип с.р.

*****
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број:
129/2007) и члана 13. Закона о референдуму и
народној иницијативи („Службени гласник РС“
број 48/94 и 11/98), Скупштина Општине Житиште
на седници одржаној дана 24. 06. 2011. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА ЗА
ТЕРИТОРИЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЖИТИШТЕ
Члан 1.
За спровођење референдума који ће се
спровести дана 9. и 10. јула 2011. (субота и
недеља) и 15. 16. и 17. јула2011- године (петак ,
субота и недеља) у времену од 0700 – 2000 часова
ради непосредног изјашњавања грађана о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
Житиште за период од 01.09. 2011. године до
31.08. 2016. године, образује се комисија у
следећем саставу:
Председник
Кочалка Душко
Заменик председника
Дубајић Мане
Члан
Глушац Маја
Заменик Члана
Радиновић Драго
Члан
Петковић Љубинко
Заменик Члана
Поповић Ранко
Члан 2.
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Комисија за спровођење референдума
обавља следеће послове:
1. стара се о законитом спровођењу

референдума
2. стара се о обезбеђивању материјала за
спровођење референдума
3. прописује обрасце за спровођење
референдума
4. утврђује и проглашава укупне
резултате референдума
5. обавља и друге послове одређене Законом
о референдуму и народној иницијативи и
Одлуком Скупштине Општине о
расписивању референдума.
Гласачки одбор руководи гласањем на
гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и
утврђује резултате гласања на гласачком месту, у
складу са упутством Комисије.
Члан 3.
Ово Решење ступа на снагу даном
објављивања у ,,Службеном листу Општине
Житиште“ .
Решење објавити у „Службеном листу
Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-014-2/2011.
Дана: 24. 06. 2011.
Житиште
Председник Скупштине Општине
Житиште
Јонел Филип с.р.

*****
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На основу члана 60. и 71. Закона о
пољопривредном земљишту, („Сл. гласник
РС“, број 62/06, 65/08 и 41/ 09), члана 58. тачка
19. Статута Општине Житиште (Сл. лист
Општине Житиште број 16/08), Општинско
веће Општине Житиште, на седници одржаној
дана 17. јуна 2011. године, доноси
О д л у к у
о додели и поверавању средстава ЈП
,,РАЗВОЈ,, ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Јавном предузећу за грађевинско
земљиште и путеве „Развој“ Житиште(у даљем
тексту ЈП“Развој“Житиште) додељују се и
поверавају средства у укупном износу од
1.600.000,00
(милионишестохиљададинара)
наменских
средстава
од
закупа
пољопривредног земљишта у државној
својини, ради равнања и одржавања путева у
Oпштини Житиште.
Члан 2.
ЈП „Развој“ Житиште спровешће
поступак јавних набавки и доделе послова, те
о томе обавестити Општину Житиште. Након
спровреденог поступка у складу са законом
Општина ће извршити трансфер средстава.
Овом Одлуком поверава се поступак
спровођења
јавне
набавке
кориснику
средстава. За спровођење поступка јавне
набавке одговоран је ЈП“Развој“ Житиште,
који је дужан у складу са Законом о јавним
набавкама спровести поступак, донети одлуку
о додели послова и закључити Уговор о
извршењу радова.
Члан 3.
За спровођење ове Одлуке надлежан је
Председник Општине као наредбодавац
буџета, а одељење Општинске управе
задужено за финансије буџет и трезор ће
извршити одобрене и наложене преносе
средстава.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања . Одлуку објавити у
„Службеном листу Општине Житиште“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Општинско веће
Број: IV-401-98/2011.
Дана: 17.06.2011.
Житиште
Председник Општинског већа
Миленковић Драган с.р.
*****
На основу члана 4.и 5. Одлуке о
увођењу Месног самодоприноса за подручје
Месне заједнице '' Међа''(Сл.лист Општине
Житиште бр.12/2006) и члана 13. Статута
Месне заједнице ''Међа'', Савет месне
заједнице ''Међа'' је на својој седници која је
одржана дана 02.12.2010.године донео следећу
:
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ
САМОДОПРИНОСА
НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК
Члан 1.
На основу утврђене откупне цене
пшенице за 2010. годину, утврђује се висина
стопе самодоприноса на катастарски доходак
од 468%. Стопа је рачуната на бази цене
пшенице од 16.00 дин/кг.
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 01.01.2011.
године и објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:сл./10
Датум:10.12.2010.
Међа
Председник Савета МЗ Међа
Вучковић Вељко с.р.

Број 12. 24.06.2011. године

„Службени лист Општине Житиште“

На основу члана 4. Одлуке о увођењу
Месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Житиште (Сл.лист општине
Житиште бр.11/2005) и члана 13., 63. и 66.
Статута Месне заједнице Житиште на својој
седници која је одржана дана
07.12.2010.године донео следећу :
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ
САМОДОПРИНОСА
НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК
Члан 1.
На основу утврђене откупне цене
пшенице за 2010. годину, утврђује се висина
стопе самодоприноса на катастарски доходак
од 423%.
Члан 2.
Овлашћује се Савет Месне заједнице
Житиште 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 до 31.08.2011.
године и објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:160/10
Датум:07.12.2010.
Житиште
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На основу члана 6.. Одлуке о увођењу
Месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Торда и члана 12 Статута Месне
заједнице Торда, Савет месне заједнице Торда
је на својој седници која је одржана дана
20.04.2011.године донео следећу :
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ
САМОДОПРИНОСА
НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК
Члан 1.
На основу утврђене откупне цене
пшенице за 2011. годину, утврђује се висина
стопе самодоприноса на катастарски доходак
од 288%.
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 01.01.2011.
године и објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:27-05/2011
Датум:30.05.2011.
Торда

Председник Савета

Председник Савета

МЗ Житиште
Кочалка Душко с.р.

МЗ Торда
Добаи Јанош с.р.

Број 12. 24.06.2011. године

„Службени лист Општине Житиште“

На основу члана 8. Одлуке о увођењу Месног
самодоприноса за подручје Месне заједнице
Нови Итебеј и члана 13 Статута Месне
заједнице Нови Итебеј, Савет месне заједнице
Нови Итебеј је на својој седници која је
одржана дана 29.12.2010.године донео следећу
:
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На основу члана 8. Одлуке о увођењу
Месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Српски Итебеј и члана 7. Статута
Месне заједнице Српски Итебеј, Савет месне
заједнице Српски Итебеј је на својој седници
која је одржана дана 06.12.2010.године донео
следећу :

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ
САМОДОПРИНОСА
НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ
САМОДОПРИНОСА
НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК

Члан 1.

Члан 1.

На основу утврђене откупне цене
пшенице за 2010. годину, утврђује се висина
стопе самодоприноса на катастарски доходак
од 401%.

На основу утврђене откупне цене
пшенице за 2010. Годину, утврђује се висина
стопе самодоприноса на катастарски доходак
од 245%.

Члан 2.

Члан 2.

Овлашћује се Савет Месне заједнице да
у току године, ако дође до промене цене
пшенице, утврди нову стопу самодоприноса на
катастарски доходак.

Овлашћује се Савет Месне заједнице да
у току године, ако дође до промене цене
пшенице, утврди нову стопу самодоприноса на
катастарски доходак.

Члан 3.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2011.
године и објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:112/2010
Датум:29.12.2010.
Нови Итебеј

Председник Савета
МЗ Нови Итебеј
Сакал Ференц с.р.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а примењиваће се од 01.01.2011.
године и објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:MС-01/12.10.
Датум:06.12.2010.
Српски Итебеј

Председник Савета
МЗ Српски Итебеј
Велемир Петровић с.р.

Број 12. 24.06.2011. године

„Службени лист Општине Житиште“

На основу члана 4. Одлуке о увођењу
Месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Честерег (Сл.лист општине
Житиште бр.3/2010) и члана 13 Статута Месне
заједнице Честерег, Савет месне заједнице
Честерег је на својој седници која је одржана
дана 31.05.2011.године донео следећу :
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ
САМОДОПРИНОСА
НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК
Члан 1.
На основу утврђене откупне цене
пшенице за 2010. годину, утврђује се висина
стопе самодоприноса на катастарски доходак
од 268%.
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 01.01.2011.
године и објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:сл./11
Датум:31.05.2011.
Честерег
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На основу члана 8. Одлуке о увођењу
Месног самодоприноса за подручје Месне
заједнице Банатско Карађорђево (Сл.лист
општине Житиште бр.2/2009) и члана 13
Статута
Месне
заједнице
Банатско
Карађорђево, Савет месне заједнице Банатско
Карађорђево је на својој седници која је
одржана дана 07.06.2011.године донео следећу
:
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ
САМОДОПРИНОСА
НА КАТАСТАРСКИ ДОХОДАК
Члан 1.
На основу утврђене откупне цене
пшенице за 2010. годину, утврђује се висина
стопе самодоприноса на катастарски доходак
од 268%.
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 01.01.2011.
године и објавиће се у Службеном листу
општине Житиште.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број:07-38/2010
Датум:07.06.2011.
Банатско Карађорђево

Председник Савета
МЗ Честерег
Глигић Марко с.р.

Председник Савета
МЗ Банатско Карађорђево
Милан Кртинић с.р.
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