
На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 

26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 

47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, број 47/2013), и члана 42 Статута Општине Житиште (Сл.лист општине Житиште 

бр. 16/2008), Скупштина Oпштине  Житиште, на седници одржаној дана 29.11.2013 године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији општине Житиште, за 

утврђивање пореза на имовину.  

 

Члан 2. 

 

На територији општине Житиште одређују се  три зоне у зависности од комуналне 

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине  Житиште, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

Зоне одређене овом одлуком су: Прва зона , Друга зона и Трећа зона. 

Прва  зона   је најопремљенија зона у општини  Житиште  према критеријумима из става 1. овог 

члана. 

Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ову одлуку објавити у Службеном листу Општине Житиште и на интернет страни Општине 

Житиште. 

Члан 4. 

  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана о дана објављивања у Службеном листу Општине 

Житиште , а примењује се од 01. јануара 2014. године. 

Саставни део одлуке чини списак зона са утврђеним називима и границама зона. 
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СПИСАК ЗОНА 

(назив зоне и грaнице зоне) 

 

Прва зона обухвата територију катастарске општине  насељеног места Житиште. 

Друга зона обухвата територију катасрарких општина насељених места: Банатски Двор, 

Честерег, Банатско Карађорђево, Торда, Равни Тополовац, Торак, Нови Итебеј и Српски Итебеј. 

Трећа зона обухвата територију катстарских општина насељених места  Хетин, Међа и Банатско 

Вишњићево.   


