
      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXVI         Житиште          07.03.2012.           Број 4.
Излази по потреби                                                                  страна   1.

На основу, члана 2. Одлуке о општинском већу Општине Житиште ( Службени лист Општине 
Житиште бр. 16/08) и члана 108. Пословника Скупштине Општине Житиште (Службени лист Општине 
Житиште бр. 18/08), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.03.2012. године, донела је 

О Д Л У К У    О
ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НАД ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ ЗА ПРИРОДНИ 
ГАС И МРС  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД

Члан 1.
Општина Житиште преноси јавну својину над гасном дистрибутивном мрежом за природни гас и МРС 

на територији Општине Житиште у насељеним местима: Житиште, Банатски Двор, Честерег, Банатско 
Карађорђево, Банатско Вишњићево, Торак, Српски Итебеј, Нови Итебеј, Међа и Равни Тополовац, 
дистрибуцију и управљање гасним дистрибутивним системом, на ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад.

Пренос се врши са накнадом.
Износ накнаде се врши у складу са проценом ФЕР вредности дистрибутивног гасног система Општине 

Житиште.
Члан 2.

Дистрибуција и управљање гасним дистрибутивним системом ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад преузеће у 
тренутку преузимања гасног дистрибутивног система.

Члан 3.
Након доношења ове Одлуке од стране Скупштине Општине Житиште и добијања сагласности од 

стране Владе Републике Србије, Општина Житиште и ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад потписаће уговор о 
преносу права јавне својине.

Члан 4.
По спровођењу правног посла из тачке 3. ове Одлуке, РГЗ – Служба за катастар непокретности 

Житиште извршиће упис права означеног у члану 1. ове Одлуке. 

Члан 5.
Овлашћује се Председник општине Житиште Драган Миленковић, да потпише уговор о преносу права 

јавне својине, као и на предузимање свих потребних правних радњи ради спровођења ове одлуке.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу“ Општине Житиште.

Члан 6.
Одлуку доставити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ради добијања сагласности 

од стране Владе Републике Србије.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I – 020-4/2012
Датум: 07.03.2012. 
Ж и т и ш т е

Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009 и 
73/2010) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/2007), члана 23 Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број 16/2008 од 
07.10.2008. године) и Одлуке о буџету Општине Житиште за 2012. годину (''Службени лист  
Општине Житиште'', број 24/2011 од 20.12.2011. године) Скупштина општине Житиште на седници 
од 07.03.2012. године, доноси:

О Д Л У К У
о  изменама и  допунама  Одлуке  о  буџету  Општине  Житиште  за  2012. годину

Члан 1.
Одлука о буџету општине Житиште за 2012. годину, која је донета на седници Скупштине 

општине Житиште, дана 20.12.2011. године ,мења се члан 1. и гласи:
Пренета новчана средства по завршном рачуну за 2011. годину износе 66.452.622,99 динара.
Укупни приходи буџета општине Житиште, за 2012. годину, утврђују се у износу од 

542.000.000,00 динара. Заједно са пренетим средствима из 2011. године, укупна средства износе 
608.452.622,99 динара.

Члан 2.
У плану прихода буџета за 2012.годину,мења се члан 2. у следећим позицијама:

1. – Порез на зараде-конто 711110,утврђује се  износ од 144.000.000,00 динара,уместо досадашњег 
износа од 140.000.000,00 динара.

Члан 3.
Мења се члан 3. Одлуке о буџету и гласи:
Расходи из буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима и то:

    Ек.
класиф.

                          О п и с    Средства из буџета

     41 Расходи за запослене 118.793.622,99
411000 Плате, дод. и накнаде 85.330.000,00
412000 Соц. давања на терет послодавца 15.286.000,00
414000 Соц. давања запосленима 10.507.622,99
415000 Накнаде запосленима 5.200,000,00
416000 Награде и остали посл. расх. 2.470.000,00
     42 Коришћење роба и услуга 187.335.000,00
421000 Стални трошкови 87.000.000,00
422000 Трошкови путовања 4.170.000,00
423000 Услуге по уговору 51.725.000,00
424000 Специјализоване услуге 19.000.000,00
425000 Текуће поправке и одржавање 6.840.000,00
426000 Материјал 18.600.000,00
     43 Употреба основних средстава 50.000,00
    434 Употреба зем. и шума 50.000,00
     44 Отплата камата 1.500.000,00
441 Отплата домаћих камата 1.500.000,00
     45 Субвенције 17.400.000,00
451000 Суб. јав. пред. и нефин.орг. 17.400.000,00
     46 Донације и трансфери 62.000.000,00
463000 Транс. ост. нивоа власти 62.000.000,00
     47 Социјална помоћ 39.150.000,00
472000 Нак. за соц. заш. из буџета 39.150.000,00
     48 Остали расходи 25.108.000,00
481000 Дотације невладиних организација 24.238.000,00
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482000 Порези, обав. таксе и казне 870.000,00
484000 Накнада штете услед ел. непогода
    499 Резерве 12.224.000,00
499000 Средства резерве 12.224.000,00
     51 Основна средства 132.692.000,00
511000 Зграде и грађ. објекти 82.500.000,00
512000 Машине и опрема 6.100.000,00
513000 Остала основна средства 43.692.000,00
515000 Нематеријална имовина 400.000,00
543100 Шуме
    611 Отплате главнице 12.200.000,00
611510 Отплата глав. дом. кредит.
611411 Отплата глав.пословним банкама 12.200.000,00

                                     УКУПНО: 608.452.622,99

Члан 4.
Мења се члан 4. Одлуке о буџету за 2011. годину и гласи :

Буџет за 2011. годину састоји се од :
1. – Пренетих новчаних средстава по завршном рачуну за 2011. годину у износу од  

66.452.622,99 динара.
2. – Приходи у износу од 542.000.000,00 динара.
                             ______________________________                                       
           Свега средстава : 608.452.622,99 динара.

3. – Расходи у износу од  608.452.622,99 динара.

Члан 5. 

У посебном делу буџета мења се члан 5. и гласи: Средства из Одлуке у износу од 
608.452.622,99 динара.

Измене расхода у посебном делу буџета су следеће:
          1.   Код функције 110 – Председник Општине и Општинско веће :
- Редни број 1 конто 411,плате и додатци запослених, утврђује се износ од 8.300.000,00 
динара,уместо досадашњег износа од 6.630.000,00 динара.
- Редни број 2-конто 412-социјални доприноси на терет послодавца,утврђује се износ од 1.487.000,00 
динара,уместо досадашњег износа од 1.187.000,00 динара.

Укупно за функцију 110,утврђује се износ од 26.997.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 
25.027.000,00 динара.
2.-Код функције 110-Председник Скупштине,радна тела и одборници:
-Редни број 14-конто 411,утврђује се износ од 6.730.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 
5.180.000,00 динара.
-Редни број 15-конто 412,утврђује се износ од 1.208.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 
928.000,00 динара.
Укупно за функцију 110,утврђује се износ од 16.850.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 
15.020.000,00 динара.
3.-Код функције 130 – Општинска управа :
- Редни број 29, конто 411, утврђује се износ од 41.500.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
33.850.000,00 динара.
-Редни број 30-конто 412,утврђује се износ од 7.410.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 
6.060.000,00 динара.
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- Редни број 38, конто 423, утврђује се износ од 27.525.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 
23.000.000,00 динара. Разлика од 4.525.000,00 динара су наменска средства за пољочуварску службу 
од 2.775.000,00 динара и ЛАГ од 850.000,00 динара за 2012 годину и неискоришћена средства за 
ЛАГ из 2011. године од 900.000,00 динара.
-Редни број 41-конто 424-специјализоване услуге,утврђује се износ од 16.500.000,00 динара,уместо 
досадашњег износа од 13.500.000,00 динара. Разлика од 3.000.000,00 динара,односи се на добијена 
наменска средства за комасацију К.О Банатско Карађорђево.
-Редни број 43-конто 425,утврђује се износ од 5.500.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 
4.000.000,00 динара. Разлика од 1.500.000,00 динара се односи на исплату завршних радова на 
поправци дворишта зграде општине.
-Додаје се редни број 47/1-конто 511211 изградња МК и МЗ Торак у износ од 4.000.000,00 динара,а 
нису била планирана.Наведена средства су наменски и добијена од Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду 1.000.000,00 динара и 3.000.000,00 динара од Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу-од игара на срећу.

Укупно за функцију 130 утврђује се износ од 188.765.000,00 динара ,уместо досадашњег 
износа од 166.740.000,00 динара.
4.- Код функције 620- Јавна предузећа:
- Додаје се редни број 69/1, конто 513111-остале некретнине и опрема-изградња депоније смећа, 
утврђује се износ од 43.092.000,00 динара. Наведена средства су добијена у 2011 години,а нису 
реализована до краја буџетске године. Носилац изградње депоније биће ЈКСП ''Екос'' Житиште,а 
реализација ових наменских средства уследиће у 2012.години,а иста се поново планирају ребалансом 
буџета за 2012.годину.

Укупно за функцију 620, утврђује се износ од 47.092.000,00 динара, уместо   
          досадашњег износа од 4.000.000,00 динара.
5.-Код функције 820 – КПЗ Житиште:
-Редни број 103-конто 481 за културне манифестације, утврђује се износ од 3.650.000,00 
динара,уместо досадашњег износа од 2.250.000,00 динара.

Укупно за функцију 820-КПЗ,утврђује се износ од 14.790.000,00 динара ,уместо досадашњег 
износа од 13.390.000,00 динара.
6.- Код функције 820- Библиотека Житиште:
- Додаје се редни број 106/1-конто 414 социјална давања запосленима и  утврђује се износ од 
135.622,99 динара,а средства нису била планирана Одлуком о буџету за 2012.годину.
-Укупно за функцију 820-Библиотека Житиште, утврђује се износ од 10.585.622,99 динара, уместо 
досадашњег износа од 10.450.000,00 динара.

Члан 6.
Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште, за 2012. годину, остају и 

даље на снази.
Члан 7.

Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2012. годину, 
доставити Министарству за финансије Републике Србије и исту објавити у Службеном листу 
општине Житиште.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина општине Житиште
Број: I-400-2/2012
Дана: 07.03.2012. године
    Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине
                                                                                                                            Oпштине Житиште
                                                                                                                            Јонел  Филип с.р.
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На основу члана 92. став 3. и 4. Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике 
Србије број 54/2009 и 73/2010) ,члана 23. и члана 42. тачка 2. Статута општине Житиште (Службени 
лист општине Житиште број 16/2008 од 07.10.2008. године), Скупштина Oпштине Житиште на 
седници дана 07.03.2012. године, доноси

О Д Л У К У
О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Ангажовати независну ревизорску кућу за екстерну ревизију завршног рачуна за 2011.годину 
Буџета Општине Житиште (члан 92. Став 4. Закона о буџетском систему).

Члан 2.

У складу са Законом о јавним набавкама,спровести поступак јавне набавке,а пре потписивања 
уговора затражити сагласност Државне ревизорске институције.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Житиште и биће 
саставни део Завршног рачуна буџета општине Житиште за 2011. годину.

Члан 4.

Ову Одлуку објавити у службеном листу Општине Житиште и исту доставити Министарству 
финансија Републике Србије.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ
Број: I-401-17/2012
Дана: 07.03.2012. године
     Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине
Општине Житиште

Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоупарви („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007), члана 7. ст.1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Србије“, број 62/2006), члана 87. ст. 2. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник Републике Сребије“ број 135/2004, 36/2009 и 72/2009), члана 42. Статута 
Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 16/2008), Скупштина Општине 
Житиште, на својој седници одржаној 07. марта 2012. године, а по прибављеној сагласности 
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије број 401-00-
658/2011-01 од дана 24.02.2012. године доноси

ОДЛУКУ О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Житиште (у даљем 
тексту: Одлука) утврђује се накнада за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Општине Житиште, као и начин и критеријуми обезбеђења и коришћења средстава од накнаде, а 
ради стварања материјалних предуслова за остваривање надлежности Општине Житиште (у даљем 
тексту:Општина) у области заштите и унапређења животне средине.

Члан 2.

Накнадом за заштиту и унапређење животне средине у смислу одредаба ове Одлуке (у даљем 
тексту: Накнада) подразумева се новчани износ, који обвезници плаћају на име унапређења и 
заштите животне средине.

Члан 3.

Средства обезбеђења од накнаде, приход су Буџетског фонда за заштиту животне средине 
буџета Општине Житиште. Средства из става 1. овог члана уплаћиваће се на рачун прописан за 
уплату накнаде и користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите животне 
средине.

II НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ

Члан 4.

Накнада се утврђује на основу површина за коришћење станбених и пословних зграда, 
станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности, као и за 
коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката. 

Члан 5.

Обвезници плаћања накнаде по одредбама ове Одлуке су:
1. Власници, односно закупци станова, односно стамбених зграда које користе за становање на 

територији Општине.
2. Власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање 

делатности на територији Општине.
3. Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне привредне делатности на 

територији Општине осим привредних субјеката из става 1. тачка 4. овог члана.
4. Привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији Општине  обављају 

одређене активности које утичу на животну средину дефинисане Уредбом о одређивању 
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активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 109/2009 ио 
8/2010), у висини од 0,2% оствареног прихода на годишњем нивоу од продаје производа, 
сировина, полупроизвода или производа на територији Општине.

Листа активности које утичу на животну средину дата је у прилогу ове Одлуке као Прилог бр. 
1 и чини њен саставни део.

Члан 6. 

Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина стана, 
породичне стамбене зграде, односно куће за одмор и рекреацију, која представља основ за 
утврђивање пореза на имовину.

Под пословним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина простора у 
коме се обавља пословна делатност, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.

Под земљиштем за обављање редовне делатности привредних субјеката у смислу одредаба 
ове одлуке сматра се земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремени 
објекат као земљиште на којем се налази непокретност из става 1. тачке 1. и 2. и члана 5., а које 
представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Накнада за заштиту и унапређење животне средине не плаћа се за пољопривредно земљиште, шуме и 
шумско земљиште.

Члан. 7. 

Висина посебне накнаде утврђује се месечно, према површини и то:

1. Власници, односно закупци станова, односно стамбених зграда које користе за становање на 
територији Општине у висини од 0,50 динара по квадратном метру.

2. Власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање 
делатности на територији  Општине у висини од 2 (два) динара по квадратном метру.

3. Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне привредне делатности на 
територији Општине у висини од  0,5 динара по квадратном метру.

Члан 8. 

Власницима, односно закупцима стамбеног простора накнада се утврђује Решењем којим се 
утврђује порез на имовину. 

Власницима, односно закупцима пословног простора и земљишта за обављање редовне 
делатности накнада се утврђује посебним Решењем  којим се утврђује порез на имовину.
Утврђење и наплату накнаде из става 1. и 2. овог члана врши одељење надлено за утврђивање, 
наплату и контролу изворних прихода сходном применом одредаба Закона којим се утврђују 
порески поступак.

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ

Члан 9.

Средства наплаћена од накнаде, користиће се преко буџетског фонда, наменски, за заштиту и 
унапређење животне средине, према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, 
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односно локалним акционим и санационим плановима и пројектима из области заштите животне 
средине.
Програми (пројекти) из става 1. овог члана, обухватају:
- подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте,
- програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг),
- програме заштите и развоја заштићених природних добара у Општини, 
- научно-истраживачке програме и пројекте, 
- образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине,
- информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине,
- као и трошкове реализације програма.

Члан 10.

Програме из члана 9. ове Одлуке за сваку календарску годину, доноси Општинско веће 
Општине Житиште на предлог Општинске управе одељења надлежног за послове заштите животне 
средине.

Члан 11. 

За реализацију програма и пројеката из члана 9. Председник Општине, закључује Уговор са 
корисником средстава.

Уговор уз става 1. овог члана садржи:
1. садржај програма односно пројекта, 
2. међусобана права и обавезе уговорних страна, 
3. рокове за извршење уговорних обавеза,
4. износ средстава и начин плаћања,
5. надзор над извршењем уговорних обавеза,
6. друге елементе неопходне за реализацију програма, односно пројекта.

Члан 12. 

Реализација програма и пројеката као и надзор над извршењем уговорних обавеза и 
реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа Општине Житиште, 
Одељење надлежно за послове заштите животне средине.

Члан 13.

Општинско веће Општине Житиште најмање два пута годишње, разматра извештај о
реализацији програма и пројеката, као и утрошку средстава за заштиту и унапређење животне 
срдине.

Члан 14.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту животне 
средине Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ бр. 12/2010, од 14.07.2010. 
године).

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Одлука ступа на снагу оног 
дана од дана објављивања у „Службено листу Општине Житиште“.

Прилог 1.
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ЛИСТА АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ А КОЈЕ СЕ ОБАВЉАЈУ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину
1. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом  преко

- 85.000 места за производњу бројлера
- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
- 20.000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине)
- 750 места за крмаче.
-

II.Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину

1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство

1. објекти за интензиван узгој и држање живине
- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад)

2. објекти за интензиван узгој говеда 
- капацитета 200 места за говеда и више

3. објекти за интензиван узгој
- капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње
- капацитета од 450 до 750 места за крмаче

4. објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за животиње са пламенитим крзном

2. Прехрамбена индустрија
1. постројења за производњу, третман, прераду и обраду производа из сировина 

животињског порекла (осим млека) капацитета од 30 тона до 75 тона на дан
2. постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа капацитета преко 10 

тона на дан
3. постројења за производњу хране за животиње осим мешаоне сточне хране за сопствене 

потребе капацитета преко 5 тона на дан
4. млинови и сушаре капацитета преко 200 тона дневно
5. постројења за клање животиња капацитета од 3 тоне до 50 тона на дан

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-020-35/2011
Дана: 07.03.2012.
Житиште

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 7. став 1. Закона о финасирању локалне самоуправе(''Службени гласник 
РС''број:62/2006),члана 32.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''број:129/2007) и 
члана 42. Статута Општине Житиште  („Службени лист општине Житиште број 16/2008 ) 
Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.марта 2012. године, усвојила је:

ОДЛУКУ  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на 
територији општине Житиште и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начини плаћања 
локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе).

Члан 2.
Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 

таксе.
Члан 3.

Таксена обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета и 
услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје коришћење права, предмета 
или услуге.

Члан 4.
Ако обвезник таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге, таксена 

обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског 
надзора.

Начелник општинске управе изузетно  може донети решење о ослобађању од плаћања  таксе  
по одређеном тарифном броју уколико је подносилац захтева донатор. Сагласност на наведено 
решење даје Општинско веће Општине Житиште.

Члан 5.
Обвезник  таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење – одобрење надлежног органа, осим 
за обвезнике локалне комуналне таксе из тачке 1 .,2.,4 члана 6. ове одлуке.

Члан 6.
Такса се уводи за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2) поседовање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина;
3) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
4) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих уметничких заната 
и домаће радиности;

5) држање средстава за игру ("забавне игре") и за депоновање робе, амбалаже, грађевинског 
материјала, пољопривредних оруђа и за депоновање робе, амбалаже, грађевинског материјала, 
пољопривредних оруђа и слично;

6) држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима;
7) коришћење рекламних паноа;

Члан 7.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара казниће се таксени обвезник -
физичко лице које у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати 
таксу.
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Правно лице - таксени обвезник казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 10.000,00 
до 100.000,00 динара ако не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу предвиђену 
таксеном тарифом или ако у прописаном року наплаћену таксу не уплати на рачун буџета општине 
Житиште.

За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном у износу од 
1.000,00 до 10.000,00 динара.

Новчаном казном у висини од 2.500,00 до 50.000,00 динара казниће се таксени обвезник -
предузетник ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу.

Члан 8.

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунални инспектор.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење појединих права, предмета 
и услуга.

Члан 10.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 
(''Службени лист Општине Житиште''број : 4 /2011).

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине 
Житиште'').

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1.

1. За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу

1. Привредна друштва и задруге (земљорадничке, стамбене и сл.) : 14.520,00 динара
2. Јединице предузећа из области трговине на велико 3.630.00 динара.
3.Делови предузећа и то:
-робне куће 3.630.00 динара.
-самоуслуге и друге продавнице прехрамбене робе 1.815,00 динара.
-остале продавнице 1.210,00 динара,
-представништва, пословне јединице и пословнице 6.050,00 динара.
-експозитуре и пословне јединице банака и осигуравајућих друштва 12.100.00 динара.
-бензинске пумпе 14.520,00 динара.
- гасне пумпе        7.260,00 динара.
4. Приватни предузетник који самостално обавља делатност у самосталној радњи и то:
-трговинска радња 1.815.00 динара.
-играонице( у којима се приређују ''забавне игре'' на видео уређајима) 3.630.00 динара.
-ноћни клуб и други клубови забавног карактера 7.260,00 динара.
-угоститељски објекти у којима пружају услуге у исхрани и пићу 3.630,00 динара.
-угоститељски објекти у којима се пружају само услуге точења пића и напитака 3.025,00динара.
-остале радње и други облици пословања (агенције,ординације, бирои и друго по Закону о 
приватним  предузетницима 1.815,00 динара.
-превоз робе 3.025,00 динара.
-превоз путника аутобусом 3.025,00 динара.
-такси превоз путника 3.025,00 динара.
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НАПОМЕНА: 
1. Фирма јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља 
делатност.
Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само за 
једну фирму.
2. Комунална такса за истицање фирме –назива утврђује се у годишњем износу,а плаћа се квартално.
3.За истицање фирме у календарској години, у којој је привредно друштво односно задруга  
регистровано,  такса се не плаћа.
4. Утврђивање таксе, наплату и контролу по овом тарифном броју врши Општинска управа Одељење 
за буџет, финансије и трезор –  служба  за утврђивање и наплату јавних прихода 
5.Утврђена такса по овом тарифном броју уплаћује се на наменски рачун Буџета општине Житиште.
Тарифни број 2.
За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим за пољопривредна возила и машине, 
плаћа се такса годишње и то:
1. за аутобусе и комбибусе по регистрованом седишту 121,00 динара.
2. за теретна возила по тони носивости и то:
-до три тоне носивости 363,00 по тони;
-од три до осам тона носивости,основна такса 665,00+182,00 динара за сваку следећу тону;
-преко осам тона носивости,основна такса 1.331,00 +303,00 динара за сваку следећу тону.
3. за теретна прикључна возила по тони носивости  износи   242,00 динара/тони
4. за вучна возила,према снази мотора и то:
-до 66 КВ  484,00 динара;
-од 66 до 96 КВ 847,00 динара;
-од 96 до 132 КВ 1.573,00 динара;
-од 132 до 177 КВ 2.178,00 динара;
-преко 177 КВ 3.146,00 динара.
5. за путничке аутомобиле и комбинована возила(комби возила) и то:
-до 900 ццм 1.045,00 динара
-од 900 ццм до 1350 ццм 1.309,00 динара
-од 1350 ццм до 1800 ццм 1.700,00 динара
-од 1800 ццм до 2500 ццм 2.880,00 динара
-од 2500 ццм до 3150 ццм 5.630,00 динара
-преко 3150 цм 10.870,00 динара
5. за специјална возила 3.630,00 динара.  
6. за мотоцикле према радној запремини мотора :
-до 130 ццм 130,00 динара
-од 130 ццм до 250 ццм 218,00 динара
-од 250 ццм до 500 ццм 305,00 динара
-од 500 ццм до 1000 ццм 583,00 динара
-преко 1000 ццм  1.200,00 динара

НАПОМЕНА
1.Такса из овог тарифног броја не плаћа се на возила за које се не плаћа накнада за д румска моторна 
возила за употребу јавних путева.
2. У специјализована возила под тачком 5.тарифног броја спадају следећа моторна возила:камиони-
хладњаче за превоз меса и лако кварљиве робе, камиони-цистерене за превоз течности, санитетски 
аутомобили ,покретне ауторадионице, аутомобили за одржавање и поправку електромреже ПТТ 
мреже, аутомобили за подизање и превоз фекалија, аутомобили за превоз поште и аутомобили за 
превоз мртваца.
3. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут у моменту регистрације возила на начин и по 
поступку који је предвиђен за плаћање накнаде за употребу јавних путева.
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4. Власници путничких возила и мотоцикла инвалиди, са 80 и више процената телесног 
оштећења или код којих постоји оштећење које има за последицу неспособност доњих
екстремитета од 60 и више процената, плаћају таксу у износу од 5% од утврђеног износа таксе. 
5. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за преуређене путничке аутомобиле и бицикле са 
помоћним мотором које користе инвалиди.
6.. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут у моменту регистрације возила на начин и по 
поступку који је предвиђен за плаћање накнаде за употребу јавних путева.
Тарифни број 3.

За коришћење витрина ради излагања робе ван пословне  просторије,годишње паушално 
908,00 динара, или месечно 303,00 динара ако није исказана потреба за излогом током целе године 
већ сезонски..
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које држи витрину.
3.Под изложбеном површином подразумева се површина главне стане витрине или другог 
изложбеног простора који је окренут улици или пролазу. У колико је витрина окренута са више 
страна према пролазу,такса се наплаћује само за ону страну витрине која је већа.
4.Витрина која се налази непосредно испред пословних просторија и служи само за излагање 
робе,уместо излога,не подлеже такси из овог тарифног броја.
5. Таксу из овог тарифног броја утврђује и  наплаћује Општинска управа- Оделење за финансије 
– служба  за утврђивање и наплату јавних прихода . 
6. Ако се решење издаје за период од годину дана, такса се плаћа квартално и то до 15-ог у 
месецу у коме започиње квартал.
Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе,од сваког целог или започетог м2 заузете површине,плаћа се дневно и то:

1. За киоске и друге монтажне и привремене објекте:
-у Житишту 3,6 динара,
-у осталим насељеним местима општине Житиште 2,4 динара.

2. За отворене и покретне тезге (столове) на којима се продаје роба 48,00 динара, у насењеном 
месту Житиште, а 36,00 динара  за остала насењена места .

3. За уређаје за продају сладоледа(апарати сандуци и слично) 12,00 динара.
4. За коришћење простора од стране угоститељских организација,самосталних угоститељских 

радњи,посластичарница и слично-површине до 30 м2 утврђује се  3,6 динара у насељеном месту 
Житиште, а 2,4динара  за остала насељена места .
            За коришћење простора од стране угоститељских организација,самосталних угоститељских 
радњи,посластичарница и слично  такса се плаћа:
- за заузеће површине од 30 м2 до 40 м2 плаћа се 3,00 динара у насељеном месту Житиште, а 2,00 
динара за остала насељена места;
-  за заузеће површине од 40 м2 до 50 м2 плаћа се 2,00 динара у насељеном месту Житиште, а 1,00 
динара за остала насељена места;
за заузеће површине преко 50 м2 плаћа се 1,2 динара у насељеном месту Житиште, а 0,8 динара за 
остала насељена места;
             5. За депоновање робе, амбалаже,грађевинског материјала,пољопривредних 
оруђа и машина и слично 3,6 динара, у Житишту, 2,4 динара у осталим местима опшштине 
Житиште.

6. За забавне паркове,циркус и друге објекте забавних радњи и других 6,00 динара.
7. За држање телефонских апарата (говорница)и других апарата-аутомата(уређаја)плаћа се 

такса дневно по једном апарату и то:
-у Житишту 48,00 динара.
-у осталим насељеним местима општине Житиште 42,00 динара.
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НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које је заузело јавну површину 
грађевинским материјалом.
2. Под грађевинским материјалом из овог тарифног броја подразумева се: : шљунак, песак, цигла , 
монте, блок, камен и цреп . 
3. Утврђивање накнаде из овог тарифног броја врши надлежни орган општине за издавање одобрења, 
а  таксени обвезник дужан је да уплати таксу из овог тарифног броја на одговарајући уплатни рачун 
буџета општине најкасније до 5. у месецу за предходни месец.
4.Таксу из овог тарифног броја таксени обвезник не плаћа се ако се заузеће јавне површине 
грађевинским матријалом врши због изградње или реконструкције коловоза, тротоара  и комуналне 
примарне инфраструктуре. 
5. Таксу по овом тарифном броју наплаћује Одељење за финансије буџет, финансије и трезор, служба  
за утврђивање и наплату јавних прихода , а Одељење  за привреду,урбанизам, путну 
привреду,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште,  је 
дужно доставити сва издата решења о којим  је издато одобрење за коришћење простора на јавним 
површинама,  осеку за локалну пореску администрацију. Одобрење се издаје најдуже на  период од 
шест месеци, а уплаћује се на уплатни рачун буџета Општине Житиште. Плаћање ове таксе врши се 
приликом издавања из предходног става, квартално и то сразмерно времену коришћења.
6. У случају да дође до скраћења одобреног времена коришћења простора, таксени обвезник има 
право на повраћај сразмерног дела плаћене таксе за неискоришћени одобрени временски период,на 
лични захтев, који подноси општинској управи. Уз захтев се подноси доказ о одјави даљег 
коришћења простора(фотокопија решења надлежног органа) и доказ о плаћеној такси. 
7. Такса се уплаћује се на уплатни рачун буџета Општине Житиште.
8. Власници покретних продавница, покретних угоститељских објеката и слично ,за коришћење 
простора на јавним површинама плаћају таксу по овом тарифном броју надлежном органу за 
утврђивање таксене обавезе општине која је издала таквом власнику одобрење за излазак из 
пословних просторија.
9. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни  корисници буџета општине Житиште, 
организатори манифестација, када је покровитељ општина Житиште
10.Такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама:-ради 
продаје штампе, књига и других публикација.
11. Општинска управа - Одељење за финансије и буџет – Служба за утврђивање и наплату јавних 
прихода дужно је да води евиденцију обвезника са подацима о задужењу и наплати таксе.
12. Општинска управа - Одељење за привреду – канцеларија за привредне регистре, дужно је да 
редовно врши поређење евиденцију обвезника са подацима о задужењу и наплати таксе са 
евиденцијом обвезника у привредном регистру.
Тарифни број 5.

За држање средстава за игру (''забавне игре'') видео игара- компјутера и слично(у јавним 
локалима)

- за  приређивање томболе, лутрије и сл. 3.630,00 динара месечно 
- слот и покер апарата и слично 1.210,00 динара месечно по апарату
- за билијар и флипер апарате 242,00 динара месечно по апарату
- у играоницама 85,00 динара по рачунару

НАПОМЕНА:

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна 
игра.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава - апарата за забавну игру Oпштинској 
управи Оделењу за  финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода . 
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Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и серијски број 
апарата и време држања апарата. Пријава се подноси у року од осам дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке, односно од дана почетка коришћења апарата.
Уз пријаву се прилаже и доказ о извршеној уплати таксе за период на који се односи пријава.
 3.Таксени обвезник који држи средства за игру(забавне игре) и приређује игре на срећу дужан је 
да уплати таксу из овог тарифног броја на одговарајући уплатни рачун буџета општине 
најкасније до 5. у месецу за претходни месец.
4. Контролу пријављивања таксене обавезе врши Одељење за инспекцијске послове Општинске 
управе Житиште 
Тарифни број 6.
За приређивање музичког програма (жива музика) у угоститељским објектима дневно 

 у Житишту 242,00 динара.
 у осталим насељеним местима општине Житиште 182,00 динара, 
 у хотелима и мотелима
 у Житишту 605,00 динара.
 у осталим насељеним местима општине Житиште 363,00 динара, 

НАПОМЕНА:.
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско предузеће, односно самостални угоститељ, у 
чијем се угоститељском објекту приређује музички програм, сразмерно броју дана у којима је 
приређен музички програм у току месеца.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање музичког програма Oпштинској управи 
Оделењу за  финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода . 
3. Пријава садржи: назив фирме и седиште таксеног обвезника, име и презиме одговорног лица, 
односно власника угоститељског објекта и број дана у месецу у којима се приређује музички 
програм.
4. Таксени обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја уплати на одговарајући уплатни рачун 
буџета општине,најкасније до 5.у месецу за протекли месец.
5. Контролу пријављивања таксене обавезе врши Одељење за инспекцијске послове Општинске 
управе Житиште.
Тарифни број 7. 
За коришћење рекламних паноа по паноу до 2 м2  такса износи 363,00 динара , а за површину преко 
2 м 2 такса износи  605,00 динара годишње.
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју се плаћа сразмерно времену за које је издато одобрење, а уплаћује се 
на уплатни рачун буџета Општине Житиште квартално.
Утврђивање и наплата таксе врши се подношењем пријаве Oпштинској управи Оделењу за  
финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода.
Плаћања наведене таксе ослобођене су хуманитарне  организације, и донатори уколико је предмет 
обавештења са рекламног паноа обавешење о донацији.

Члан 11.
      Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине 
Житиште'').                                                               
Република Србија 

Аутономна Покрајна Војводина
Општина Житиште  
Скупштина Општине Житиште                        
Број: I- 020-58/2011         
Дана: 07. 03. 2012. 

Председник Скупштине Општине 
 Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007) , 
Закона о платама у државним органима и јавним службама («Службени гласник РС» бр. 
34/2001)одредби Уредба о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата 
именованих,постављених и запослених лица у државним органима  Владе Републике Србије (Сл. 
гласник РС број: 2/2012) и члана 116. Статута Општине Житиште(«Службени лист Општине
Житиште» бр. 16/2008) , Скупштина Општине на седници одржаној дана  7.марта 2012. године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНСКО ВЕЋE

И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о платама ,накнадама и другим примањима лица које бира,именује и поставља 

Скупштина општине,Општинско веће и председник општине Житиште(''Службени лист општине 
Житиште''број:21/2008 , 5/2009 и 14/2009) члан 5.мења се и гласи:

'' Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и председника 
општине који су на сталном раду су: 
-председник општине 7,74 ,
-заменик председника општине 7,00
-председник Скупштине општине 7,50,
-заменик председника Скупштине општине 6,50,
-члана Општинског већа 5,50,

-начелник Општинске управе 27,42,
-заменик начелника Општинске управе 25,04.
-секретар Скупштине општине 26,23,
-заменик секретара Скупштине општине 23,85,
- помоћници председника општине 23,85.''

Члан 2.
У Члану 6. Одлуке став 2. брише се.

Члан 3.
У члану 7 став 1.Одлуке  досадашњи број:''5.000,00''замењује се бројем:''6.000,00''.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“ а 

примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-5/2012
Дана: 07.03. 2012
Ж и т и ш т е

Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.129/2007), 
члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 42. Статута 
Општине Житиште  („Службени лист Општине Житиште“ бр.16/2008), Скупштина Општине 
Житиште, на седници одржаној дана  7. 3. 2012. у 12 часова, донела је

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА  
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 

ЖИТИШТЕ
– СТАЛНИ САСТАВ -

Члан 1.

Разрешавају се чланства у  сталном саставу  Изборне комисије Општине Житиште следећа лица : 
име и   презиме                             странка или одборн. група             функција 

1. Драган Ћурчија  из Житишта               ЛСВ                                   заменик члана
2. Јене Лазар из Торде                               СВМ                                  заменик члана

Члан 2.

У  стални састав Изборне комисије Општине Житиште именују се следећа лица :

      име и   презиме                         странка или одборн. група                  функција

1. Савановић Весна из Житиште         ЛСВ                                  заменик члана
2. Калина Рајовић из Торде                       СВМ                                     заменик члана

Члан 3.
       

Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
          

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
            Против овог решења може се изјавити жалба надлежном Управном суду  року од 24 часа од 
часа доношења решења. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-20-3/2012
Дана: 07. 03. 2012.                                                 

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник 
Р. Србије „број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени  лист 
Општине Житиште „ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 7.
марта 2012. године  донела следеће 

Р Е Ш Е Њ Е

I
    
            Даје се сагласност на Програм  рада ЈП ,,Развој,, за грађевинско земљиште и путеве  
Житиште  за 2012. године.
            Даје се сагласност на Финансијски план  JП  ,, Развој „   за грађевинско земљиште и путеве 
Житиште за 2012. годину.

II

             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-023-1/2012
Дана : 07. 03. 2012.   године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

***

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник 
Р. Србије број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште (Службени  лист 
Општине Житиште 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана  07. 3. 
2012. године донела следеће 

Р Е Ш Е Њ Е
I

    
             Даје се сагласност на Програм рада  JКСП ,, ЕКОС “ Житиште  за 2012. године.
            Даје се сагласност на Финансијски план  JКСП ,, ЕКОС “, Житиште за 2012. годину.

II

             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-023-2 /2012
Дана :  07.марта 2012. године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник 
Републике Србије“ број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште 
(„Службени  лист Општине Житиште“ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници 
одржаној дана 07.03.2012. године донела следећe

Р  е  ш  е њ е 

I
                 Даје се сагласност на Програм рада  Центра за социјални рад Општине Житиште  за 2012. 
годину.
            Даје се сагласност на Финансијски план Центра за социјални рад Општине Житиште за 2012. 
годину.

II
                     Закључак објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ
Број: I- 022-2/2012-1
Дана: 07. 03. 2012. године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине
Општине Житиште

Јонел Филип с.р.
***

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник 
Републике Србије“ број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште 
(„Службени  лист Општине Житиште“ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници 
одржаној дана  07. 03. 2012.  године донела следећe

Р  е  ш  е њ е 

I
    
             Даје се сагласност на Програм рада  Библиотеке „Бранко Радичевић“ Житиште  за 2012. 
годину.
            Даје се сагласност на Финансијски план Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2012. 
годину.

II

             Закључак објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.
   
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ
Број : I-022-3/2012
Дана :07. 03. 2012. године
Ж И Т I Ш Т Е

Председник Скупштине
Општине Житиште

Јонел Филип с.р.
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        На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/07) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине 
Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана
07.03.2012.   године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада и програмске активности Спортског савеза Општине 
Житиште за 2012. годину.

II

Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-024-2/2012
Дана: 07. 03. 2012.   године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

***

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник 
Р. Србије „број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени  лист 
Општине Житиште „ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој 31.  седници одржаној дана 
7. 3. 2012.  године  донела следеће 

Р Е Ш Е Њ Е

I
    
             Даје се сагласност на Програм  рада ,,Туристичке организације Општине Житиште “ за 2012. 
године.
            Даје се сагласност на Финансијски план  JП  ,, Туристичке организације Општине Житиште  
“за 2012. године.

             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-024-1/2011
Дана :  7.  марта 2012. године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник Републике  
Србије број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28.  Статута Општине Житиште (Службени  лист 
Општине Житиште 16/08)  Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана   
07.03. 2012. године  донела је следећи 

Р е ш е њ е

I         Даје се сагласност на Програм рада Kултурно просветне заједнице  Општине Житиште за 
2012.годину и финансијски План КПЗ за 2012. годину .

II         Закључак  објавити  у Службеном листу  Општине Житиште .

Република  СРБИЈА 
Аутономна Покрајина  ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I- 022-1/2012
Дана : 07.03.2012.  године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник Републике  
Србије број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28.  Статута Општине Житиште (Службени  лист 
Општине Житиште 16/08)  Скупштина Општине Житиште је на својој 31. седници одржаној дана 07. 
03. 2012.  године донела је следеће 

Р е ш е њ е

I           Даје се сагласност на Правилник о раду Комисије за комасацију у КО Банатско Карађорђево.

II         Решење   објавити  у „Службеном листу Општине Житиште“ .

Република  Србија
Аутономна Покрајина  Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I- 02-15/2012
Дана: 07.03.2012. године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  Гласник Републике  
Србије,, број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28. Статута Општине Житиште (,,Службени  лист 
Општине Житиште ,,16/08)  Скупштина Општине Житиште је на својој  31.  седници одржаној дана   
07.  марта 2012. године донела следећи 

З А К Љ У Ч А К

I         Усваја се Годишњи извештај о раду, Центра за социјални рад Житиште за    2011. годину. 

II       Закључак објавити  у „Службеном листу  Општине Житиште“.

Република  СРБИЈА 
Аутономна Покрајина  Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I- 022-2/2012 -2
Дана : 07.03. 2012.  године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.

***

             На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике 
Србије“ број 127/09) и члан 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист 
Општине Житиште“ број 16/08) Скупштина Општине Житиште је на седници одржаној дана 
07.03.2012. године донела следећи 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извештај о раду Спортског савеза Општине Житиште за 2011. годину
2. Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ЖИТИШТЕ
Број: I-024-2/2012
Дана: 07.03.2012. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип 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.                                         



Број 4.   07.03.2012. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна 
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
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Излази по потреби                                                                  страна   1.

На основу, члана 2. Одлуке о општинском већу Општине Житиште ( Службени лист Општине Житиште бр. 16/08) и члана 108. Пословника Скупштине Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште бр. 18/08), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.03.2012. године, донела је 


О Д Л У К У    О


ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НАД ДИСТРИБУТИВНОМ МРЕЖОМ ЗА ПРИРОДНИ ГАС И МРС  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ САД


Члан 1.

Општина Житиште преноси јавну својину над гасном дистрибутивном мрежом за природни гас и МРС на територији Општине Житиште у насељеним местима: Житиште, Банатски Двор, Честерег, Банатско Карађорђево, Банатско Вишњићево, Торак, Српски Итебеј, Нови Итебеј, Међа и Равни Тополовац, дистрибуцију и управљање гасним дистрибутивним системом, на ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад.


Пренос се врши са накнадом.


Износ накнаде се врши у складу са проценом ФЕР вредности дистрибутивног гасног система Општине Житиште.


Члан 2.

Дистрибуција и управљање гасним дистрибутивним системом ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад преузеће у тренутку преузимања гасног дистрибутивног система.


Члан 3.

Након доношења ове Одлуке од стране Скупштине Општине Житиште и добијања сагласности од стране Владе Републике Србије, Општина Житиште и ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад потписаће уговор о преносу права јавне својине.


Члан 4.

По спровођењу правног посла из тачке 3. ове Одлуке, РГЗ – Служба за катастар непокретности Житиште извршиће упис права означеног у члану 1. ове Одлуке. 


Члан 5.

Овлашћује се Председник општине Житиште Драган Миленковић, да потпише уговор о преносу права јавне својине, као и на предузимање свих потребних правних радњи ради спровођења ове одлуке.


Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу“ Општине Житиште.


Члан 6.

Одлуку доставити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ради добијања сагласности од стране Владе Републике Србије.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


Број: I – 020-4/2012


Датум: 07.03.2012. 

Ж и т и ш т е









Председник СО Житиште


Јонел Филип с.р.


На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009 и 73/2010) и члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 23 Статута општине Житиште (''Службени лист општине Житиште'' број 16/2008 од 07.10.2008. године) и Одлуке о буџету Општине Житиште за 2012. годину (''Службени лист  Општине Житиште'', број 24/2011 од 20.12.2011. године) Скупштина општине Житиште на седници од 07.03.2012. године, доноси:


О Д Л У К У


о  изменама и  допунама  Одлуке  о  буџету  Општине  Житиште  за  2012. годину


Члан 1.



Одлука о буџету општине Житиште за 2012. годину, која је донета на седници Скупштине општине Житиште, дана 20.12.2011. године ,мења се члан 1. и гласи:



Пренета новчана средства по завршном рачуну за 2011. годину износе 66.452.622,99 динара.



Укупни приходи буџета општине Житиште, за 2012. годину, утврђују се у износу од 542.000.000,00 динара. Заједно са пренетим средствима из 2011. године, укупна средства износе 608.452.622,99 динара.


Члан 2.


У плану прихода буџета за 2012.годину,мења се члан 2. у следећим позицијама:


1. – Порез на зараде-конто 711110,утврђује се  износ од 144.000.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 140.000.000,00 динара.

Члан 3.



Мења се члан 3. Одлуке о буџету и гласи:



Расходи из буџета по основним наменама утврђују се у следећим износима и то:


		    Ек.


класиф.

		                          О п и с

		   Средства из буџета






		     41

		Расходи за запослене 

		118.793.622,99



		411000

		Плате, дод. и накнаде

		85.330.000,00



		412000

		Соц. давања на терет послодавца

		15.286.000,00



		414000

		Соц. давања запосленима

		10.507.622,99



		415000

		Накнаде запосленима

		5.200,000,00



		416000

		Награде и остали посл. расх.

		2.470.000,00



		     42

		Коришћење роба и услуга 

		187.335.000,00



		421000

		Стални трошкови

		87.000.000,00



		422000

		Трошкови путовања

		4.170.000,00



		423000

		Услуге по уговору

		51.725.000,00



		424000

		Специјализоване услуге

		19.000.000,00



		425000

		Текуће поправке и одржавање

		6.840.000,00



		426000

		Материјал

		18.600.000,00



		     43

		Употреба основних средстава

		50.000,00



		    434

		Употреба зем. и шума

		50.000,00



		     44

		Отплата камата

		1.500.000,00



		441

		Отплата домаћих камата

		1.500.000,00



		     45

		Субвенције

		17.400.000,00



		451000

		Суб. јав. пред. и нефин.орг.

		17.400.000,00



		     46

		Донације и трансфери

		62.000.000,00



		463000

		Транс. ост. нивоа власти

		62.000.000,00



		     47

		Социјална помоћ

		39.150.000,00



		472000

		Нак. за соц. заш. из буџета

		39.150.000,00



		     48

		Остали расходи

		25.108.000,00



		481000

		Дотације невладиних организација

		24.238.000,00



		482000

		Порези, обав. таксе и казне

		870.000,00



		484000

		Накнада штете услед ел. непогода

		



		    499

		Резерве

		12.224.000,00



		499000

		Средства резерве

		12.224.000,00



		     51

		Основна средства

		132.692.000,00



		511000

		Зграде и грађ. објекти

		82.500.000,00



		512000

		Машине и опрема 

		6.100.000,00



		513000

		Остала основна средства

		43.692.000,00



		515000

		Нематеријална имовина

		400.000,00



		543100

		Шуме

		



		    611

		Отплате главнице

		12.200.000,00



		611510

		Отплата глав. дом. кредит.

		



		611411

		Отплата глав.пословним банкама

		12.200.000,00



		

		                                     УКУПНО:

		608.452.622,99





Члан 4.



Мења се члан 4. Одлуке о буџету за 2011. годину и гласи :


Буџет за 2011. годину састоји се од :


1. – Пренетих новчаних средстава по завршном рачуну за 2011. годину у износу од  







66.452.622,99 динара.


2. – Приходи у износу од 542.000.000,00 динара.


                             ______________________________                                       


           Свега средстава : 608.452.622,99 динара.


3. – Расходи у износу од  608.452.622,99 динара.


Члан 5. 



У посебном делу буџета мења се члан 5. и гласи: Средства из Одлуке у износу од 608.452.622,99 динара.



Измене расхода у посебном делу буџета су следеће:


          1.   Код функције 110 – Председник Општине и Општинско веће :


- Редни број 1 конто 411,плате и додатци запослених, утврђује се износ од 8.300.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 6.630.000,00 динара.

- Редни број 2-конто 412-социјални доприноси на терет послодавца,утврђује се износ од 1.487.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 1.187.000,00 динара.

Укупно за функцију 110,утврђује се износ од 26.997.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 25.027.000,00 динара.

2.-Код функције 110-Председник Скупштине,радна тела и одборници:

-Редни број 14-конто 411,утврђује се износ од 6.730.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 5.180.000,00 динара.

-Редни број 15-конто 412,утврђује се износ од 1.208.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 928.000,00 динара.

Укупно за функцију 110,утврђује се износ од 16.850.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 15.020.000,00 динара.

3.-Код функције 130 – Општинска управа :

- Редни број 29, конто 411, утврђује се износ од 41.500.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 33.850.000,00 динара.

-Редни број 30-конто 412,утврђује се износ од 7.410.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 6.060.000,00 динара.

- Редни број 38, конто 423, утврђује се износ од 27.525.000,00 динара, уместо досадашњег износа од 23.000.000,00 динара. Разлика од 4.525.000,00 динара су наменска средства за пољочуварску службу од 2.775.000,00 динара и ЛАГ од 850.000,00 динара за 2012 годину и неискоришћена средства за ЛАГ из 2011. године од 900.000,00 динара.

-Редни број 41-конто 424-специјализоване услуге,утврђује се износ од 16.500.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 13.500.000,00 динара. Разлика од 3.000.000,00 динара,односи се на добијена наменска средства за комасацију К.О Банатско Карађорђево.

-Редни број 43-конто 425,утврђује се износ од 5.500.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 4.000.000,00 динара. Разлика од 1.500.000,00 динара се односи на исплату завршних радова на поправци дворишта зграде општине.

-Додаје се редни број 47/1-конто 511211 изградња МК и МЗ Торак у износ од 4.000.000,00 динара,а нису била планирана.Наведена средства су наменски и добијена од Покрајинског секретаријата за пољопривреду 1.000.000,00 динара и 3.000.000,00 динара од Министарства за државну управу и локалну самоуправу-од игара на срећу.


Укупно за функцију 130 утврђује се износ од 188.765.000,00 динара ,уместо досадашњег износа од 166.740.000,00 динара.


4.- Код функције 620- Јавна предузећа:


- Додаје се редни број 69/1, конто 513111-остале некретнине и опрема-изградња депоније смећа, утврђује се износ од 43.092.000,00 динара. Наведена средства су добијена у 2011 години,а нису реализована до краја буџетске године. Носилац изградње депоније биће ЈКСП ''Екос'' Житиште,а реализација ових наменских средства уследиће у 2012.години,а иста се поново планирају ребалансом буџета за 2012.годину.



Укупно за функцију 620, утврђује се износ од 47.092.000,00 динара, уместо   


          досадашњег износа од 4.000.000,00 динара.


5.-Код функције 820 – КПЗ Житиште:


-Редни број 103-конто 481 за културне манифестације, утврђује се износ од 3.650.000,00 динара,уместо досадашњег износа од 2.250.000,00 динара.

Укупно за функцију 820-КПЗ,утврђује се износ од 14.790.000,00 динара ,уместо досадашњег износа од 13.390.000,00 динара.

6.- Код функције 820- Библиотека Житиште:

- Додаје се редни број 106/1-конто 414 социјална давања запосленима и  утврђује се износ од 135.622,99 динара,а средства нису била планирана Одлуком о буџету за 2012.годину.

-Укупно за функцију 820-Библиотека Житиште, утврђује се износ од 10.585.622,99 динара, уместо досадашњег износа од 10.450.000,00 динара.


Члан 6.



Све остале непоменуте одредбе Одлуке о буџету општине Житиште, за 2012. годину, остају и даље на снази.

Члан 7.



Ову Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Житиште за 2012. годину, доставити Министарству за финансије Републике Србије и исту објавити у Службеном листу општине Житиште.


Република Србија 


Аутономна Покрајина Војводина


Скупштина општине Житиште


Број: I-400-2/2012


Дана: 07.03.2012. године


    Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине


                                                                                                                            Oпштине Житиште


                                                                                                                            Јонел  Филип с.р.


На основу члана 92. став 3. и 4. Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије број 54/2009 и 73/2010) ,члана 23. и члана 42. тачка 2. Статута општине Житиште (Службени лист општине Житиште број 16/2008 од 07.10.2008. године), Скупштина Oпштине Житиште на седници дана 07.03.2012. године, доноси


О Д Л У К У


О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА


БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


ЗА 2011. ГОДИНУ


Члан 1.



Ангажовати независну ревизорску кућу за екстерну ревизију завршног рачуна за 2011.годину Буџета Општине Житиште (члан 92. Став 4. Закона о буџетском систему).


Члан 2.



У складу са Законом о јавним набавкама,спровести поступак јавне набавке,а пре потписивања уговора затражити сагласност Државне ревизорске институције.


Члан 3.



Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Житиште и биће саставни део Завршног рачуна буџета општине Житиште за 2011. годину.


Члан 4.



Ову Одлуку објавити у службеном листу Општине Житиште и исту доставити Министарству финансија Републике Србије.


Република Србија 


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ


Број: I-401-17/2012


Дана: 07.03.2012. године


     Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине


Општине Житиште


Јонел Филип с.р.

На основу члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоупарви („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 7. ст.1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006), члана 87. ст. 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Сребије“ број 135/2004, 36/2009 и 72/2009), члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 16/2008), Скупштина Општине Житиште, на својој седници одржаној 07. марта 2012. године, а по прибављеној сагласности Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије број 401-00-658/2011-01 од дана 24.02.2012. године доноси


ОДЛУКУ О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.


Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Житиште (у даљем тексту: Одлука) утврђује се накнада за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Житиште, као и начин и критеријуми обезбеђења и коришћења средстава од накнаде, а ради стварања материјалних предуслова за остваривање надлежности Општине Житиште (у даљем тексту:Општина) у области заштите и унапређења животне средине.


Члан 2.


Накнадом за заштиту и унапређење животне средине у смислу одредаба ове Одлуке (у даљем тексту: Накнада) подразумева се новчани износ, који обвезници плаћају на име унапређења и заштите животне средине.


Члан 3.


Средства обезбеђења од накнаде, приход су Буџетског фонда за заштиту животне средине буџета Општине Житиште. Средства из става 1. овог члана уплаћиваће се на рачун прописан за уплату накнаде и користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите животне средине.


II НАЧИН И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ


Члан 4.


Накнада се утврђује на основу површина за коришћење станбених и пословних зграда, станова и пословних просторија за становање, односно обављање пословне делатности, као и за коришћење земљишта за обављање редовне делатности привредних субјеката. 


Члан 5.


Обвезници плаћања накнаде по одредбама ове Одлуке су:


1. Власници, односно закупци станова, односно стамбених зграда које користе за становање на територији Општине.


2. Власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање делатности на територији Општине.


3. Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне привредне делатности на територији Општине осим привредних субјеката из става 1. тачка 4. овог члана.


4. Привредни субјекти (правна лица и предузетници) који на територији Општине  обављају одређене активности које утичу на животну средину дефинисане Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 109/2009 ио 8/2010), у висини од 0,2% оствареног прихода на годишњем нивоу од продаје производа, сировина, полупроизвода или производа на територији Општине.




Листа активности које утичу на животну средину дата је у прилогу ове Одлуке као Прилог бр. 1 и чини њен саставни део.


Члан 6. 


Под стамбеним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина стана, породичне стамбене зграде, односно куће за одмор и рекреацију, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.



Под пословним простором у смислу одредаба ове Одлуке сматра се површина простора у коме се обавља пословна делатност, која представља основ за утврђивање пореза на имовину.


Под земљиштем за обављање редовне делатности привредних субјеката у смислу одредаба ове одлуке сматра се земљиште на којем није изграђен објекат или на којем постоји привремени објекат као земљиште на којем се налази непокретност из става 1. тачке 1. и 2. и члана 5., а које представља основ за утврђивање пореза на имовину.


Накнада за заштиту и унапређење животне средине не плаћа се за пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.


Члан. 7. 



Висина посебне накнаде утврђује се месечно, према површини и то:


1. Власници, односно закупци станова, односно стамбених зграда које користе за становање на територији Општине у висини од 0,50 динара по квадратном метру.


2. Власници, односно закупци пословних зграда и пословних просторија за обављање делатности на територији  Општине у висини од 2 (два) динара по квадратном метру.


3. Власници, односно закупци земљишта за обављање редовне привредне делатности на територији Општине у висини од  0,5 динара по квадратном метру.


Члан 8. 



Власницима, односно закупцима стамбеног простора накнада се утврђује Решењем којим се утврђује порез на имовину. 



Власницима, односно закупцима пословног простора и земљишта за обављање редовне делатности накнада се утврђује посебним Решењем  којим се утврђује порез на имовину.


Утврђење и наплату накнаде из става 1. и 2. овог члана врши одељење надлено за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода сходном применом одредаба Закона којим се утврђују порески поступак.


III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ


Члан 9.



Средства наплаћена од накнаде, користиће се преко буџетског фонда, наменски, за заштиту и унапређење животне средине, према усвојеним програмима коришћења средстава буџетског фонда, односно локалним акционим и санационим плановима и пројектима из области заштите животне средине.


Програми (пројекти) из става 1. овог члана, обухватају:


· подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте,


· програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг),


· програме заштите и развоја заштићених природних добара у Општини, 


· научно-истраживачке програме и пројекте, 


· образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине,


· информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине,


· као и трошкове реализације програма.


Члан 10.



Програме из члана 9. ове Одлуке за сваку календарску годину, доноси Општинско веће Општине Житиште на предлог Општинске управе одељења надлежног за послове заштите животне средине.


Члан 11. 



За реализацију програма и пројеката из члана 9. Председник Општине, закључује Уговор са корисником средстава.



Уговор уз става 1. овог члана садржи:


1. садржај програма односно пројекта, 


2. међусобана права и обавезе уговорних страна, 


3. рокове за извршење уговорних обавеза,


4. износ средстава и начин плаћања,


5. надзор над извршењем уговорних обавеза,


6. друге елементе неопходне за реализацију програма, односно пројекта.


Члан 12. 



Реализација програма и пројеката као и надзор над извршењем уговорних обавеза и реализацијом појединачних програма и пројеката спроводи Општинска управа Општине Житиште, Одељење надлежно за послове заштите животне средине.


Члан 13.



Општинско веће Општине Житиште најмање два пута годишње, разматра извештај о реализацији програма и пројеката, као и утрошку средстава за заштиту и унапређење животне срдине.


Члан 14.



Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за заштиту животне средине Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ бр. 12/2010, од 14.07.2010. године).


IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Члан 15.



Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Одлука ступа на снагу оног дана од дана објављивања у „Службено листу Општине Житиште“.


Прилог 1.


ЛИСТА АКТИВНОСТИ КОЈЕ УТИЧУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ А КОЈЕ СЕ ОБАВЉАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


I. Пројекти за које је обавезна процена утицаја на животну средину


1. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са капацитетом  преко


· 85.000 места за производњу бројлера


· 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији


· 20.000 места за производњу свиња (преко 30 кг тежине)


· 750 места за крмаче.


II. Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину


1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство


1. објекти за интензиван узгој и држање живине


· капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере


· капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину (укључујући и ловну перад)


2. објекти за интензиван узгој говеда 


· капацитета 200 места за говеда и више


3. објекти за интензиван узгој


· капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње


· капацитета од 450 до 750 места за крмаче


4. објекти за интензиван узгој животиња са племенитим крзном


· капацитета преко 1.000 места за животиње са пламенитим крзном


2. Прехрамбена индустрија


1. постројења за производњу, третман, прераду и обраду производа из сировина животињског порекла (осим млека) капацитета од 30 тона до 75 тона на дан


2. постројења за прераду, паковање и конзервирање меса, поврћа и воћа капацитета преко 10 тона на дан


3. постројења за производњу хране за животиње осим мешаоне сточне хране за сопствене потребе капацитета преко 5 тона на дан


4. млинови и сушаре капацитета преко 200 тона дневно


5. постројења за клање животиња капацитета од 3 тоне до 50 тона на дан


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


Број: I-020-35/2011


Дана: 07.03.2012.


Житиште


Председник Скупштине Општине Житиште


Јонел Филип с.р.

На основу члана 7. став 1. Закона о финасирању локалне самоуправе(''Службени гласник РС''број:62/2006),члана 32.Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''број:129/2007) и члана 42. Статута Општине Житиште  („Службени лист општине Житиште број 16/2008 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 07.марта 2012. године, усвојила је:

ОДЛУКУ  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2012. ГОДИНУ


Члан 1.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Житиште и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начини плаћања локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе).

Члан 2.


Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе.


Члан 3.


Таксена обавеза из члана 1. ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје коришћење права, предмета или услуге.

Члан 4.


Ако обвезник таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског надзора.


Начелник општинске управе изузетно  може донети решење о ослобађању од плаћања  таксе  по одређеном тарифном броју уколико је подносилац захтева донатор. Сагласност на наведено решење даје Општинско веће Општине Житиште.

Члан 5.


Обвезник  таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење – одобрење надлежног органа, осим за обвезнике локалне комуналне таксе из тачке 1 .,2.,4 члана 6. ове одлуке.

Члан 6.


Такса се уводи за:


1) истицање фирме на пословном простору;


2) поседовање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;


3) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;


4) коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих уметничких заната и домаће радиности;


5) држање средстава за игру ("забавне игре") и за депоновање робе, амбалаже, грађевинског материјала, пољопривредних оруђа и за депоновање робе, амбалаже, грађевинског материјала, пољопривредних оруђа и слично;


6) држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима;


7) коришћење рекламних паноа;


Члан 7.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 25.000,00 динара казниће се таксени обвезник - физичко лице које у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу.


Правно лице - таксени обвезник казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара ако не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу предвиђену таксеном тарифом или ако у прописаном року наплаћену таксу не уплати на рачун буџета општине Житиште.


За прекршај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара.


Новчаном казном у висини од 2.500,00 до 50.000,00 динара казниће се таксени обвезник - предузетник ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе и не плати таксу.

Члан 8.


Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши комунални инспектор.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење појединих права, предмета и услуга.


Члан 10.


Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама (''Службени лист Општине Житиште''број : 4 /2011).


Члан 11.



Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Житиште'').

ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.


1. За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу 

1. Привредна друштва и задруге (земљорадничке, стамбене и сл.) : 14.520,00 динара


2. Јединице предузећа из области трговине на велико 3.630.00 динара.


3.Делови предузећа и то:


-робне куће 3.630.00 динара.


-самоуслуге и друге продавнице прехрамбене робе 1.815,00 динара.


-остале продавнице 1.210,00 динара,


-представништва, пословне јединице и пословнице 6.050,00 динара.


-експозитуре и пословне јединице банака и осигуравајућих друштва 12.100.00 динара.


-бензинске пумпе 14.520,00 динара.


- гасне пумпе        7.260,00 динара.


4. Приватни предузетник који самостално обавља делатност у самосталној радњи и то:


-трговинска радња 1.815.00 динара.


-играонице( у којима се приређују ''забавне игре'' на видео уређајима) 3.630.00 динара.


-ноћни клуб и други клубови забавног карактера 7.260,00 динара.


-угоститељски објекти у којима пружају услуге у исхрани и пићу 3.630,00 динара.


-угоститељски објекти у којима се пружају само услуге точења пића и напитака 3.025,00динара.


-остале радње и други облици пословања (агенције,ординације, бирои и друго по Закону о приватним  предузетницима 1.815,00 динара.


-превоз робе 3.025,00 динара.


-превоз путника аутобусом 3.025,00 динара.


-такси превоз путника 3.025,00 динара.


НАПОМЕНА: 


1. Фирма јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност.


Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само за једну фирму.


2. Комунална такса за истицање фирме –назива утврђује се у годишњем износу,а плаћа се квартално.


3.За истицање фирме у календарској години, у којој је привредно друштво односно задруга  регистровано,  такса се не плаћа.


4. Утврђивање таксе, наплату и контролу по овом тарифном броју врши Општинска управа Одељење за буџет, финансије и трезор –  служба  за утврђивање и наплату јавних прихода 


5.Утврђена такса по овом тарифном броју уплаћује се на наменски рачун Буџета општине Житиште.


Тарифни број 2.


За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим за пољопривредна возила и машине, плаћа се такса годишње и то:


1. за аутобусе и комбибусе по регистрованом седишту 121,00 динара.


2. за теретна возила по тони носивости и то:


-до три тоне носивости 363,00 по тони;


-од три до осам тона носивости,основна такса 665,00+182,00 динара за сваку следећу тону;


-преко осам тона носивости,основна такса 1.331,00 +303,00 динара за сваку следећу тону.


3. за теретна прикључна возила по тони носивости  износи   242,00 динара/тони


4. за вучна возила,према снази мотора и то:


-до 66 КВ  484,00 динара;


-од 66 до 96 КВ 847,00 динара;


-од 96 до 132 КВ 1.573,00 динара;


-од 132 до 177 КВ 2.178,00 динара;


-преко 177 КВ 3.146,00 динара.


5. за путничке аутомобиле и комбинована возила(комби возила) и то:


-до 900 ццм 1.045,00 динара


-од 900 ццм до 1350 ццм 1.309,00 динара


-од 1350 ццм до 1800 ццм 1.700,00 динара


-од 1800 ццм до 2500 ццм 2.880,00 динара


-од 2500 ццм до 3150 ццм 5.630,00 динара


-преко 3150 цм 10.870,00 динара


5. за специјална возила 3.630,00 динара.  


6. за мотоцикле према радној запремини мотора :


-до 130 ццм 130,00 динара


-од 130 ццм до 250 ццм 218,00 динара


-од 250 ццм до 500 ццм 305,00 динара


-од 500 ццм до 1000 ццм 583,00 динара


-преко 1000 ццм  1.200,00 динара


НАПОМЕНА


1.Такса из овог тарифног броја не плаћа се на возила за које се не плаћа накнада за д румска моторна возила за употребу јавних путева.


2. У специјализована возила под тачком 5.тарифног броја спадају следећа моторна возила:камиони-хладњаче за превоз меса и лако кварљиве робе, камиони-цистерене за превоз течности, санитетски аутомобили ,покретне ауторадионице, аутомобили за одржавање и поправку електромреже ПТТ мреже, аутомобили за подизање и превоз фекалија, аутомобили за превоз поште и аутомобили за превоз мртваца.


3. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут у моменту регистрације возила на начин и по поступку који је предвиђен за плаћање накнаде за употребу јавних путева.


4. Власници путничких возила и мотоцикла инвалиди, са 80 и више процената телесног оштећења или код којих постоји оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета од 60 и више процената, плаћају таксу у износу од 5% од утврђеног износа таксе. 


5. Такса из овог тарифног броја не плаћа се за преуређене путничке аутомобиле и бицикле са помоћним мотором које користе инвалиди.


6.. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут у моменту регистрације возила на начин и по поступку који је предвиђен за плаћање накнаде за употребу јавних путева.


Тарифни број 3.


За коришћење витрина ради излагања робе ван пословне  просторије,годишње паушално 908,00 динара, или месечно 303,00 динара ако није исказана потреба за излогом током целе године већ сезонски..


НАПОМЕНА:

1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које држи витрину.


3.Под изложбеном површином подразумева се површина главне стане витрине или другог изложбеног простора који је окренут улици или пролазу. У колико је витрина окренута са више страна према пролазу,такса се наплаћује само за ону страну витрине која је већа.


4.Витрина која се налази непосредно испред пословних просторија и служи само за излагање робе,уместо излога,не подлеже такси из овог тарифног броја.


5. Таксу из овог тарифног броја утврђује и  наплаћује Општинска управа- Оделење за финансије – служба  за утврђивање и наплату јавних прихода . 


6. Ако се решење издаје за период од годину дана, такса се плаћа квартално и то до 15-ог у месецу у коме започиње квартал.

Тарифни број 4.

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,од сваког целог или започетог м2 заузете површине,плаћа се дневно и то:



1. За киоске и друге монтажне и привремене објекте:


-у Житишту 3,6 динара,


-у осталим насељеним местима општине Житиште 2,4 динара.



2. За отворене и покретне тезге (столове) на којима се продаје роба 48,00 динара, у насењеном месту Житиште, а 36,00 динара  за остала насењена места .



3. За уређаје за продају сладоледа(апарати сандуци и слично) 12,00 динара.



4. За коришћење простора од стране угоститељских организација,самосталних угоститељских радњи,посластичарница и слично-површине до 30 м2 утврђује се  3,6 динара у насељеном месту Житиште, а 2,4динара  за остала насељена места .


            За коришћење простора од стране угоститељских организација,самосталних угоститељских радњи,посластичарница и слично  такса се плаћа:

- за заузеће површине од 30 м2 до 40 м2 плаћа се 3,00 динара у насељеном месту Житиште, а 2,00 динара за остала насељена места;

-  за заузеће површине од 40 м2 до 50 м2 плаћа се 2,00 динара у насељеном месту Житиште, а 1,00 динара за остала насељена места;


за заузеће површине преко 50 м2 плаћа се 1,2 динара у насељеном месту Житиште, а 0,8 динара за остала насељена места;

             5. За депоновање робе, амбалаже,грађевинског материјала,пољопривредних 


оруђа и машина и слично 3,6 динара, у Житишту, 2,4 динара у осталим местима опшштине Житиште.



6. За забавне паркове,циркус и друге објекте забавних радњи и других 6,00 динара.



7. За држање телефонских апарата (говорница)и других апарата-аутомата(уређаја)плаћа се такса дневно по једном апарату и то:


-у Житишту 48,00 динара.


-у осталим насељеним местима општине Житиште 42,00 динара.


НАПОМЕНА:


1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које је заузело јавну површину грађевинским материјалом.


2. Под грађевинским материјалом из овог тарифног броја подразумева се: : шљунак, песак, цигла , монте, блок, камен и цреп . 

3. Утврђивање накнаде из овог тарифног броја врши надлежни орган општине за издавање одобрења, а  таксени обвезник дужан је да уплати таксу из овог тарифног броја на одговарајући уплатни рачун буџета општине најкасније до 5. у месецу за предходни месец.


4.Таксу из овог тарифног броја таксени обвезник не плаћа се ако се заузеће јавне површине грађевинским матријалом врши због изградње или реконструкције коловоза, тротоара  и комуналне примарне инфраструктуре. 


5. Таксу по овом тарифном броју наплаћује Одељење за финансије буџет, финансије и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода , а Одељење  за привреду,урбанизам, путну привреду,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Житиште,  је дужно доставити сва издата решења о којим  је издато одобрење за коришћење простора на јавним површинама,  осеку за локалну пореску администрацију. Одобрење се издаје најдуже на  период од шест месеци, а уплаћује се на уплатни рачун буџета Општине Житиште. Плаћање ове таксе врши се приликом издавања из предходног става, квартално и то сразмерно времену коришћења.


6. У случају да дође до скраћења одобреног времена коришћења простора, таксени обвезник има право на повраћај сразмерног дела плаћене таксе за неискоришћени одобрени временски период,на лични захтев, који подноси општинској управи. Уз захтев се подноси доказ о одјави даљег коришћења простора(фотокопија решења надлежног органа) и доказ о плаћеној такси. 


7. Такса се уплаћује се на уплатни рачун буџета Општине Житиште.


8. Власници покретних продавница, покретних угоститељских објеката и слично ,за коришћење простора на јавним површинама плаћају таксу по овом тарифном броју надлежном органу за утврђивање  таксене обавезе општине која је издала таквом власнику одобрење за излазак из пословних просторија.


9. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни  корисници буџета општине Житиште, организатори манифестација, када је покровитељ општина Житиште


10.Такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним површинама:-ради продаје штампе, књига и других публикација.


11. Општинска управа - Одељење за финансије и буџет – Служба за утврђивање и наплату јавних прихода дужно је да води евиденцију обвезника са подацима о задужењу и наплати таксе.


12. Општинска управа - Одељење за привреду – канцеларија за привредне регистре, дужно је да редовно врши поређење евиденцију обвезника са подацима о задужењу и наплати таксе са евиденцијом обвезника у привредном регистру.

Тарифни број 5. 



За држање средстава за игру (''забавне игре'') видео игара- компјутера и слично(у јавним локалима)


· за  приређивање томболе, лутрије и сл. 3.630,00 динара месечно 


· слот и покер апарата и слично 1.210,00 динара месечно по апарату


· за билијар и флипер апарате 242,00 динара месечно по апарату


· у играоницама 85,00 динара по рачунару


НАПОМЕНА:


1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра.


2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава - апарата за забавну игру Oпштинској управи Оделењу за  финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода . 


Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. Пријава се подноси у року од осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке, односно од дана почетка коришћења апарата.


Уз пријаву се прилаже и доказ о извршеној уплати таксе за период на који се односи пријава.


 3.Таксени обвезник који држи средства за игру(забавне игре) и приређује игре на срећу дужан је да уплати таксу из овог тарифног броја на одговарајући уплатни рачун буџета општине најкасније до 5. у месецу за претходни месец.


4. Контролу пријављивања таксене обавезе врши Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Житиште 

Тарифни број 6.


За приређивање музичког програма (жива музика) у угоститељским објектима дневно 


· у Житишту 242,00 динара.


· у осталим насељеним местима општине Житиште 182,00 динара, 


· у хотелима и мотелима


· у Житишту 605,00 динара.


· у осталим насељеним местима општине Житиште 363,00 динара, 


НАПОМЕНА:.


1. Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско предузеће, односно самостални угоститељ, у чијем се угоститељском објекту приређује музички програм, сразмерно броју дана у којима је приређен музички програм у току месеца.


2. Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање музичког програма Oпштинској управи Оделењу за  финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода . 


3. Пријава садржи: назив фирме и седиште таксеног обвезника, име и презиме одговорног лица, односно власника угоститељског објекта и број дана у месецу у којима се приређује музички програм.


4. Таксени обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја уплати на одговарајући уплатни рачун буџета општине,најкасније до 5.у месецу за протекли месец.


5. Контролу пријављивања таксене обавезе врши Одељење за инспекцијске послове Општинске управе Житиште.

Тарифни број 7. 


За коришћење рекламних паноа по паноу до 2 м2  такса износи 363,00 динара , а за површину преко 2 м 2 такса износи  605,00 динара годишње.


НАПОМЕНА:

Такса по овом тарифном броју се плаћа сразмерно времену за које је издато одобрење, а уплаћује се на уплатни рачун буџета Општине Житиште квартално.


Утврђивање и наплата таксе врши се подношењем пријаве Oпштинској управи Оделењу за  финасије, буџет и трезор, служба  за утврђивање и наплату јавних прихода.


Плаћања наведене таксе ослобођене су хуманитарне  организације, и донатори уколико је предмет обавештења са рекламног паноа обавешење о донацији.

Члан 11.

      Ова Одлука ступа на снагу  осмог  дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Житиште'').                                                               


 Република Србија 


Аутономна Покрајна Војводина


Општина Житиште  


Скупштина Општине Житиште                        


Број: I- 020-58/2011
        


Дана: 07. 03. 2012. 

Председник Скупштине Општине 

 Јонел Филип с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/2007) , Закона о платама у државним органима и јавним службама («Службени гласник РС» бр. 34/2001)одредби Уредба о измени Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих,постављених и запослених лица у државним органима  Владе Републике Србије (Сл. гласник РС број: 2/2012) и члана 116. Статута Општине Житиште(«Службени лист Општине Житиште» бр. 16/2008) , Скупштина Општине на седници одржаној дана  7.марта 2012.  године, донела је

О  Д  Л  У  К  У


О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА, НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋE

И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


Члан 1.



У Одлуци о платама ,накнадама и другим примањима лица које бира,именује и поставља Скупштина општине,Општинско веће и председник општине Житиште(''Службени лист општине Житиште''број:21/2008 , 5/2009 и 14/2009)  члан 5.мења се и гласи:



'' Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и председника општине који су на сталном раду су: 


 -председник општине 7,74 ,

-заменик председника општине 7,00


-председник Скупштине општине 7,50,


-заменик председника Скупштине општине 6,50,


-члана Општинског већа 5,50,


-начелник Општинске управе 27,42,


-заменик начелника Општинске управе 25,04.


-секретар Скупштине општине 26,23,


-заменик секретара Скупштине општине 23,85,


- помоћници председника општине 23,85.''


Члан 2.


У Члану 6. Одлуке став 2. брише се.


Члан 3.

У члану 7 став 1.Одлуке  досадашњи број:''5.000,00''замењује се бројем:''6.000,00''.


Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште“ а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2012. године.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


Аутономна Покрајина Војводина

Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број: 020-5/2012


Дана: 07.03. 2012


Ж и т и ш т е


Председник СО Житиште


Јонел Филип с.р.


На основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ бр.129/2007), члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 42. Статута Општине Житиште  („Службени лист Општине Житиште“ бр.16/2008), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана  7. 3. 2012. у 12 часова,  донела је


РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА  

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


 – СТАЛНИ САСТАВ - 


Члан 1.

Разрешавају се чланства у  сталном саставу  Изборне комисије Општине Житиште следећа лица : 


име и   презиме                             странка или одборн. група             функција 

1. Драган Ћурчија  из Житишта               ЛСВ                                   заменик члана


2. Јене Лазар из Торде                               СВМ                                  заменик члана


Члан 2.


У  стални састав Изборне комисије Општине Житиште именују се следећа лица :

      име и   презиме                         странка или одборн. група                  функција

1. Савановић Весна из Житиште         ЛСВ                                  заменик члана

2. Калина Рајовић из Торде                       СВМ                                     заменик члана

Члан 3.


Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:


            Против овог решења може се изјавити жалба надлежном  Управном суду  року од 24 часа од часа доношења решења. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина


Општина Житиште


Скупштина Општине


Број: I-20-3/2012

Дана: 07. 03. 2012.                                                 

Председник Скупштине Општине Житиште

Јонел Филип с.р.

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник Р. Србије „број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени  лист Општине Житиште „ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 7. марта 2012.  године  донела следеће 

Р Е Ш Е Њ Е


I


             Даје се сагласност на Програм  рада ЈП ,,Развој,, за грађевинско земљиште и путеве  Житиште  за 2012. године.


            Даје се сагласност на Финансијски план  JП  ,, Развој „   за грађевинско земљиште и путеве Житиште за 2012. годину.


II

             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број : I-023-1/2012

Дана : 07. 03. 2012.   године


Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине Општине Житиште

Јонел Филип с.р.

***

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник Р. Србије број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште (Службени  лист Општине Житиште 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана  07. 3. 2012. године донела следеће 


Р Е Ш Е Њ Е


I


             Даје се сагласност на Програм рада  JКСП ,, ЕКОС “ Житиште  за 2012. године.


            Даје се сагласност на Финансијски план  JКСП ,, ЕКОС “, Житиште за 2012. годину.


II

             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број : I-023-2 /2012

Дана :  07.марта 2012. године


Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине Општине Житиште


Јонел Филип с.р.

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник Републике Србије“ број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени  лист Општине Житиште“ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 07.03.2012. године донела следећe 


 Р  е  ш  е  њ  е 

I


                 Даје се сагласност на Програм рада  Центра за социјални рад Општине Житиште  за 2012. годину.


            Даје се сагласност на Финансијски план Центра за социјални рад Општине Житиште за 2012. годину.

II

                     Закључак објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.


 Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ


Број: I- 022-2/2012-1

Дана: 07. 03. 2012. године


Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине

Општине Житиште

Јонел Филип с.р.

***

На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник Републике Србије“ број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени  лист Општине Житиште“ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана  07. 03. 2012.  године донела следећe 


 Р  е  ш  е  њ  е 

I


             Даје се сагласност на Програм рада  Библиотеке „Бранко Радичевић“ Житиште  за 2012. годину.


            Даје се сагласност на Финансијски план Библиотеке ,,Бранко Радичевић“ Житиште за 2012. годину.

II

             Закључак објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ


Број : I-022-3/2012

Дана :07. 03. 2012. године


Ж И Т I Ш Т Е

Председник Скупштине

Општине Житиште

Јонел Филип с.р.

        На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана  07.03.2012.   године донела је


Р Е Ш Е Њ Е


I



Даје се сагласност на Програм рада и програмске активности Спортског савеза Општине Житиште за 2012. годину.


II



Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.


Република Србија 


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број: I-024-2/2012

Дана: 07. 03. 2012.   године


Ж И Т И Ш Т Е







Председник Скупштине Општине Житиште







Јонел Филип с.р.


***


На основу члана  32. тачка  4. и тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  („Службени  Гласник Р. Србије „број 129/07) и  чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени  лист Општине Житиште „ 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој 31.  седници одржаној дана  7. 3. 2012.   године  донела следеће 

Р Е Ш Е Њ Е


I


             Даје се сагласност на Програм  рада  ,,Туристичке организације Општине Житиште “ за 2012. године.


            Даје се сагласност на Финансијски план  JП  ,, Туристичке организације Општине Житиште  “за 2012. године.


             Решење  објавити  у ,,Службеном листу  Општине Житиште“.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број : I-024-1/2011


Дана :  7.  марта 2012. године


Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине Општине Житиште

Јонел Филип с.р.


На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник Републике  Србије број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28.  Статута Општине Житиште (Службени  лист Општине Житиште 16/08)  Скупштина Општине Житиште  је на својој седници одржаној дана   07.03. 2012. године  донела је следећи 


Р е ш е њ е

I         Даје се сагласност на Програм рада Kултурно просветне заједнице  Општине Житиште за 2012.годину и финансијски План КПЗ за 2012. годину .

II         Закључак  објавити  у Службеном листу  Општине Житиште .


Република  СРБИЈА 


Аутономна Покрајина  ВОЈВОДИНА


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број : I- 022-1/2012

Дана : 07.03.2012.  године


Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине Општине Житиште


Јонел Филип с.р.


На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (Службени  Гласник Републике  Србије број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28.  Статута Општине Житиште (Службени  лист Општине Житиште 16/08)  Скупштина Општине Житиште  је на својој 31. седници одржаној дана 07. 03. 2012.  године донела је следеће 


Р е ш е њ е


I           Даје се сагласност на Правилник о раду Комисије за комасацију у КО Банатско Карађорђево.

II         Решење   објавити  у „Службеном листу Општине Житиште“ .


Република  Србија


Аутономна Покрајина  Војводина


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ


Број: I- 02-15/2012

Дана: 07.03.2012. године


Ж И Т И Ш Т Е


Председник Скупштине Општине Житиште


Јонел Филип с.р.


На основу члана  32. тачка 8.  Закону о локалној самоуправи  (,,Службени  Гласник Републике  Србије,, број 127/09) и   чл. 42. тачка 22.   и тачка 28. Статута Општине Житиште (,,Службени  лист Општине Житиште ,,16/08)  Скупштина Општине Житиште је на својој  31.  седници одржаној дана   07.  марта 2012. године донела следећи 


З А К Љ У Ч А К


I         Усваја се Годишњи извештај о раду, Центра за социјални рад Житиште  за    2011. годину. 

II       Закључак објавити  у „Службеном листу  Општине Житиште“.


Република  СРБИЈА 


Аутономна Покрајина  Војводина


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број : I- 022-2/2012 -2 

Дана : 07.03. 2012.  године


Ж И Т И Ш Т Е 

Председник Скупштине Општине Житиште

Јонел Филип с.р.


***

             На основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике Србије“ број 127/09) и члан 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/08) Скупштина Општине Житиште је на седници одржаној дана 07.03.2012. године донела следећи 


З А К Љ У Ч А К 


1. Усваја се Извештај о раду Спортског савеза Општине Житиште за 2011. годину


2. Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


СКУПШТИНА ЖИТИШТЕ


Број: I-024-2/2012


Дана: 07.03.2012. године


ЖИТИШТЕ


Председник Скупштине Општине Житиште


Јонел Филип с.р.



С А Д Р Ж А Ј


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

1. Одлука о преносу права јавне својине над дистрибутивном мрежом за природни гас и МПЦ на територији општине Житиште на ЈП „Србијагас“ Нови Сад
1.

2. Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету за 2012. годину
2.


3. Одлука о екстерној ревизији завршног рачуна за 2011. годину
5.

4. Одлука  о  посебној  накнади  за  заштиту  и  унапређење  животне средине Општине Житиште
6.


5. Одлука о локалним комуналним таксама за 2012. годину
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