СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Година XXIV

28.12.2010. год

Житиште

Број 27.

Излази по потреби

страна 1.

На основу члана 43. 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),
Скупштина Општине Житиште на седници од 28.12.2010. године, доноси:

I ОПШТИ ДЕО :

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2011. годину
Члан 1.

Укупни приходи буџета Општине Житиште за 2011. године ( у даљем тексту Буџет ),
утврђују се у износу од 353.000.000,00 динара.
Члан 2.
Приходи Буџета, по изворима , планирају се у следећим износима и то:
Економска
класификација
711000
711110
711120
711140
711146

ПЛАН ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 2011. годину
Опис позиције

Порези на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталне делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на доходак од пољопривреде

Износ
58.000.000,00
3.200.000,00
2.800.000,00
5.300.000,00

711150

Порез на добитке од игара на срећу

711160
711180
711190

Порез на приходе од осигурања лица
Самодопринос
Порез на друге приходе
Укупно 711000:
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Укупно 713000:
Порези на добра и услуге
Комунална такса на приређ. музичких прог.
Комунална такса за кориш. рекл. Паноа
Средства за противпож. Заштиту
Порези на моторна возила

1.000.000,00
12.000.000,00
8.000.000,00
90.800.000,00

Накнада за загађивање животне средине
Боравишна такса
Укупно 714000
Други порези
Комунална такса на фирму
Укупно 716000
Текуци трансфериод др.нивоа власти
Капитални трансфериод других нивоа власти
Укупно 733000
Приходи од имовине
Камате на средства буџета Општине
Накнада за коришћење природних добара
Приходи од закупа земље

1.000.000,00
100.000,00
7.685.000,00

713000
713120
713310
713423
714000
714420
714430
714440
714510
714547
714552
716000
716110
733150
733250
741000
741150
741510
741522

500.000,00

23.015.000,00
2.200.000,00
8.800.000,00
34.015.000,00
50.000,00
10.000,00
25.000,00
6.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00
130.000.000,00
10.000.000,00
140.000.000,00
2.500.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
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742350
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743000
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911450
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Укупно 741000
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
Таксе у корист нивоа Општина
Приходи општинских органа
Остали приходи – од легализације објеката
Укупно 742000
Приходи од новчаних казни
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Укупно 743000
Остали приходи
Остали приходи у корист Општине
Укупно 745000
Меморанд.ст.за рефунд.расхода
Укупно 771000
Прим. Од задуж. од посл.бан.у кор.општ.
Укупно 911000
УКУПНИ ПРИХОД

62.500.000,00
480.000,00
120.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4.600.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
353.000.000,00

Члан 3.
Расходи из буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то:
Економска
класификација
1
41000
411000
412000
414000
415000
416000
42
421000
422000
423000
424000
425000
426000
43
434
44
441
45
451000
46
463000
47
472000
48
481000
482000
499
499000
51
511000
512000
513000
515000
611
611151
611411

Опис

Средства из буџета

2
Расходи за запослене
Плате, дод. и нак. За
Соц. дав. На тер. посл.
Соц. дав. запослен.
Накнаде запосленима
Награде и ост. посл. Рас
Кориш. роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализ. Услуге
Текуће попр. и одржав.
Материјал
Употреба основ. сред.
Употреба зем. и шума
Отплате камата

3
94.895.800,00
70.780.500,00
12.770.000,00
6.273.200,00
4.852.100,00
220.000,00
95.578.300,00
51.921.600,00
2.867.700,00
20.259.000,00
5.540.000,00
5.013.000,00
9.977.000,00
33.000,00
33.000,00
1.100.000,00

Отплате домаћих камата
Субвенције
Суб. јав. пред. и еф.орг
Донације и трансфери
Транс. ост. нив. Власти
Социјална помоћ
Нак. за соц. заш. из буџ.
Остали расходи
Дотације невл. орг.
Порези, обав. такс. и каз
Резерве
Средства резерве
Основна средства
Зграде и грађ. објекти
Машине и опрема
Остала осн. средства
Нематеријална имовина
Отплата главнице
Отплата глав. дом. кред
Отплата глав. Пословним
банкама
У К У П Н О:

1.100.000,00
10.013.000,00
10.013.000,00
61.030.000,00
61.030.000,00
32.765.000,00
32.765.000,00
17.784.500,00
16.984.800,00
799.700,00
5.499.900,00
5.499.900,00
18.200.500,00
15.390.000,00
2.249.500,00
165.000,00
396.000,00
16.100.000,00
5.500.000,00
10.600.000,00
353.000.000,00

2

Издаци из дод.и
прих. орг.
4
6.130.000,00
5.200.000,00
930.000,00

2.170.000,00
500.000,00
200.000,00
700.000,00
220.000,00
100.000,00
450.000,00

420.000,00
420.000,00

200.000,00
200.000,00

8.920.000,00

Укупна
средства
5
101.025.800,00
75.980.500,00
13.700.000,00
6.273.200,00
4.852.100,00
220.000,00
97.748.300,00
52.421.600,00
3.067.700,00
20.959.000,00
5.760.000,00
5.113.000,00
10.427.000,00
33.000,00
33.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
10.013.000,00
10.013.000,00
61.030.000,00
61.030.000,00
33.185.000,00
33.185.000,00
17.784.500,00
16.984.800,00
799.700,00
5.499.900,00
5.499.900,00
18.400.500,00
15.390.000,00
2.449.500,00
165.000,00
396.000,00
16.100.000,00
5.500.000,00
10.600.000,00
361.920.000,00
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Члан 4.

Буџет за 2011.годину састоји се од
1.приходи у износу 353.000,000,00 динара
2.Расходи у износу 353.000.000,00 динара

Члан 5.

Средства из Одлуке у износу од 353.000.000,00 динара и средства додатних прихода из додатних
активности директних и индиректних корисника буџета локакне самоуправе у износу од 8.920.000,00 динара,
што укупно износи 361.920.000,00 динара, распоређени су по корисницима и то

3

4

Ек.
клас.

Позиција

2

Функција

1

Глава

Раз-део
1

Опис

6

5

Председник Општине и
Општинско веће

110
411

Плате и додатци запослених

2

412

Соц. доприноси на терет послода.

3

414312

4

415

Накнаде запосленима

5

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

1

6

Отпремнине

Накнада члановима већа

7

423599

8

482

Порези,обавезне таксе

9

424

Специјализоване услуге

10

425

Текуће поправке и одржавање

11

426

Материјал ( кан. мат. , бензин )

434

Употреба земљишта, шума

12

Укупно за функцију 110:
1

Председник Скупштине, радна тела
и одборници

110
13

411

Плате и додатци запослених

14

412

Соц. доприноси на терет послода.

15

414

Соц. давања запосленима

16

414312

Отпремнине

17

415

Накнаде запосленима

18

422

Трошкови путовања

19

423

Услуге по уговору

20

423599

Накнада одборницима

21

482

Порези,обавезне таксе

22

425

Текуће поправке и одржавање

23

426

Материјал (кан.мат.,бензин)

24

434

Употреба земљишта, шума

25

512

Машине и опрема

Средства из
буџета
7

Издаци из
дод.и прих.
Органа

Укупна
средства

8

9

0

0,00

6.314.000,00

0

6.314.000,00

1.130.200,00

0

1.130.200,00

550.000,00

0

550.000,00

715.000,00

0

715.000,00

687.500,00

687.500,00

2.640.000,00

2.640.000,00

2.255.000,00

2.255.000,00

412.500,00

412.500,00

220.000,00

220.000,00

825.000,00

825.000,00

1.540.000,00

1.540.000,00

8.200,00

8.200,00

17.297.400,00

17.297.400,00

4.932.400,00

4.932.400,00

882.900,00

882.900,00

128.700,00

128.700,00

550.000,00

550.000,00

429.000,00

429.000,00

192.500,00

192.500,00

187.000,00

187.000,00

3.795.000,00

3.795.000,00

55.000,00

55.000,00

165.000,00

165.000,00

924.000,00

924.000,00

5.000,00

5.000,00

82.500,00

82.500,00
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Остала основна средства
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110

1

Општинска управа

130
27

411

Плате и додатци запослених

28

412

Соц. доприноси на терет послода.

414

Соц. давања запосленима

29

Отпремнине

30

414312

31

415

Накнаде запосленима

32

416

Награде, бонуси и ост. пос. расходи

33

421

Стални трошкови

34

421919

Трош.рушења бес. изгр.објеката

35

422

Трошкови путовања

36

423

Услуге по уговору
Стручно оспособљавање пројект.тима
за родну равноправност

37

423599

38

482

Порези,обавезне таксе

39

424

Специјализоване услуге
Остале медицинске услугепревентивни здраствени прегледи
жена

40

424350

41

425

Текуће поправке и одржавање

42

426

Материјал ( кан. мат. , бензин )

43

434

Употреба земљишта, шума

44
45

441411
472

Отплата камата домаћим пословним
банкама
Локални акциони план за
запошљавање (сопствено учешће)
Пројекти прекограничне сарадње

46

511400

47

511400

48

512

Машине и опрема

49

513

Остала основна средства

Пројектно планирање

Укупно за функцију 130:
Соц. заштита неквал. на др. месту

090
50

472

1

Накнаде за соц. заш. –помоћ за прво
новорођено дете
Извори финан. за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно функција 090:
Извршни и законодавни орган

112

Финансиски и фискални послови
51

511230

Инвестициона улагања
Укупно функција 112
Трансакције за јавни дуг

170
52

611151

Кредит-повраћај ''Минел-Шредер''

53

611411

Кредит за набавку службеног аутализинг

страна

4

33.000,00

33.000,00

12.362.000,00

12.362.000,00

32.198.000,00

32.198.000,00

5.764.000,00

5.764.000,00

704.000,00

704.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.716.000,00

1.716.000,00

110.000,00

110.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

121.000,00

121.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

8.800.000,00

8.800.000,00

55.000,00

55.000,00

132.000,00

132.000,00

4.400.000,00

4.400.000,00

110.000,00

110.000,00

3.770.000,00

3.770.000,00

6.930.000,00

6.930.000,00

19.800,00

19.800,00

1.100.000,00

1.100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

9.790.000,00

9.790.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

132.000,00

132.000,00

97.151.800,00

97.151.800,00

0,00

0,00

935.000,00

935.000,00

0,00

0,00

935.000,00

935.000,00

935.000,00

935.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0.00

0.00

5.500.000,00

5.500.000,00

600.000,00

600.000,00
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Отплата главнице по кредиту
пословне банке
Укупно за функцију 170:
Улагања у верске храмове

840
55

511

Обнова и изградња верских
храмова
Приходи из буџета
Укупно за функцију 840

112

56

481

Дотације невладиним
организацијама
Ова апропријација се кор.за дотац.
09243
1. Савез слепих Зрењанин
2. Савез глувих Зрењанин
3. ОО СУБНОР Житиште
4. ОУ Пензионера
5. Црвени крст Житиште
6. Центар за соц. рад
7. Међ. оп. ор. инв. рад
8. ОУ инв. Житиште
9. Опш. ватр. фонд
10. Опш. ватр. савез
11. Еко-покрет Житиште
12.Друштва Рома оппштине Житиште
13.УБР `90
14.Клуб књиге ``Б.Р`` Жит.
15.Удр. вл.м.и.сред. пред.
16.Удр. за бор. шећ. бол.
17.Историјски Архив
18.Соц. економски савет
19. Национални савет Румунске нац.
мањине –за канцеларију у Торку
20,Удружење "Подгрмеч"
21.Румунско друштво за етнологијуТорак(етномузеј)
22)Фондација торонтал-торда, Торда
23)Aрач, Торда
24)Канцеларија за младе,Житиште
25)Удружење ,,Козарчана Житиште,,
26)Удружење ,,Пасуљара,,
Р.Тополовац
27)Еколошко удружење Еко Торак
28)Удружење Еколога ,,Бегеј,,Српски
и Нови Итебеј
29) удр.Лињак Торак
30)Аген. За развој општине Житиште
31)Инфо центар Житиште
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10.000.000,00

10.000.000,00

16.100.000,00

16.100.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

4.622.000,00

4.622.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0

10.000,00

10.000,00

0

10.000,00

10.000,00

0

10.000,00

30.000,00

0

30.000,00

660.000,00

0

660.000,00

900.000,00

0

900.000,00

10.000,00

0

10.000,00

30.000,00

0

30.000,00

20.000,00

0

20.000,00

300.000,00

0

300.000,00

110.00,00

0

110.00,00

90.000,00

0

90.000,00

10.000,00

0

10.000,00

30.000,00

0

30.000,00

275.000,00

0

275.000,00

110.000,00

0

110.000,00

10.000,00

0

10.000,00

20.000,00

0

20.000,00

100.000,00

0

100.000,00

170.000,00

0

170.000,00

100.000,00

0

100.000,00

55.000,00

0

55.000,00

22.000,00

0

22.000,00

100.000,00

0

100.000,00

55.000,00

0

55.000,00

55.000,00

0

55.000,00

40.000,00

0

40.000,00

40.000,00

0

40.000,00

120.000,00

120.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

100.000,00

100.000,00
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32)''Јазас''Житиште
33)Моје парче Европе Житиште

Свега:
473

57

481

Туристичка организација
Житиште
за редован рад
Извори фин.за функцију 473:
Приходи из буџета

130

58

499

Средства резерве-09243
Сталну буџ.резерву
Текућу буџ.рез.
Укупно функција 130:
Услуге емитовања и издаваштва

830

Ова апропријација је намењена за
финансирање информисања на
локалним медијама

59
60

451

Субвенције јавним нефин.пред.и
орг.09243

451

За родну равноправност-израда и
дистр.информ.билтена
Извори финанс. за функц. 830

01

Приходи из буџета
Укупно функција 830:
Услуге рекреације и спорт -09243

810

Дотац. невлад. организација

61

481

Ова апропр.се користи за дотацију
спортском савезу Општине Житиште
и то
1.Дотације клубовима
2. Зараде радника
3. Школске спортске игре
4. Остали трош. С.Савез
Извори финансирања за функц. 810:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810:
Образ. неквал. на др. Месту

980

Накнада за соц. заштиту из буџета
Ова апропријација намењена је за
финансирање превоза ученика у
основним и средњим школама и то:
62

472

Превоз ученика средњих школа

63

472

Превоз ученика основних школа

472

Превоз студената

64

Извори финансирања за функц. 980:
01

Приходи из буџета

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

4.622.000,00

4.622.000,00

5.000.000,00

0

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00
5.000.000,00

0

0,00

1.549.900,00

1.549.900,00

3.950.000,00

3.950.000,00

5.499.900,00

5.499.900,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

1.650.000,00

1.650.000,00

110.000,00

110.000,00

0,00

0,00

1.760.000,00

1.760.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.550.000,00

5.550.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

5.550.000,00

5.550.000,00

5.550.000,00

5.550.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

26.700.000,00

26.700.000,00
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Укупно за функцију 980:
Здр. неквалифик. на др. месту

760

Ова апропријација намењена је за:
65

463

Здравствени центар Зр. 02578

66

463

Дом здравља Житиште 02513
Извори финансирања за функц. 760:

01

Приходи из буџета
Укупно функц. 760:

451

ЈП '' Развој '' Житиште и ЈКСП ''Екос''
Житиште
Субвенције јавном пред.''Развој''

451

Субвенције ЈКСП ''Екос''Житиште

620
67
68

Извори финансирања за функ.620:
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:

1
3

Фонд солидарности – комесеријат
Социјална помоћ угроженима

070

423

Становништво неквалиф. на др.
Месту
Услуге по уговору

70

472

Помоћ лицима по Споразуму о
реадмисији

71

472

Накнада за социјалну заштиту

472

Накнада за лок.акциони план - помоћ
избеглим лицима

01

Извори финансирања за функцију
070:
Приходи из буџета

06

Донације од међународ. орган.

07

Донације од осталих нивоа власти

69

72

Укупно за функцију 070:
1
5

Фонд за соц. Заштиту
070

73

472

74

472

912
75

463

26.700.000,00

26.700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660.000,00

660.000,00

2.640.000,00

2.640.000,00

0,00

0,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

220.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

150.000,00

350.000,00

500.000,00

0,00
590.000,00

590.000,00

0,00
0,00

350.000,00

350.000,00

590.000,00

350.000,00

940.000,00
0,00

Соц. помоћ угроженим лицима

0,00

0,00

Ова апропријација намењена је за
трoшкове сахране соц. уг. лица и
др.проширена права у складу са
законом о соц. Заштити

0,00

0,00

1.850.000,00

1.850.000,00

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

Накнада за соц. Заштиту
Дневни боравак старих лица

Извор за финан. функције 070:

1
6

7

0,00

Ова апропријација намењена је за
дневни боравак старих и
изнемоглих лица а у складу са
усвојеним планом и програмом
1

страна

0,00

0,00

Приходи из буџета

2.650.000,00

2.650.000,00

Укупно за функцију 070:

2.650.000,00

2.650.000,00

Извори за главу 1.5.

0,00

0,00

Основно образовање
Донације и трансфери осталих
нивоа власти

0,00

0,00

45.180.000,00

45.180.000,00
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Ова апропријација користиће се за
:
1.ОШ ''Свети Сава'' Житиште

8

0,00

0,00

20.230.000,00

20.230.000,00

путни трошкови

4.630.000,00

4.630.000,00

трошкови из предходних периодагрејање

9.000.000,00

9.000.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

12.145.000,00

12.145.000,00

путни трошкови

4.400.000,00

4.400.000,00

трошкови из предходних периодагрејање

2.700.000,00

2.700.000,00

2.860.000,00

2.860.000,00

2.185.000,00

2.185.000,00

трошкови енергије
остали мат. трошкови и
јуб.награде
2. ОШ ''Милош Црњански''
Српски Итебеј

трошкови енергије
остали мат. трошкови и
јуб.награде
3. ОШ ''Никола Тесла'' Банатско
Карађорђево

12.805.000,00

12.805.000,00

путни трошкови

4.950.000,00

4.950.000,00

трошкови из предходних периодагрејање

2.000.000,00

2.000.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

2.555.000,00

2.555.000,00

трошкови енергије
остали мат. трошкови и
јуб.награде
Извори финансирања за функц.
912:

0,00

0,00

45.180.000,00

45.180.000,00

Материјални трошкови

550.000,00

550.000,00

Укупно функција 922:

550.000,00

550.000,00

0,00

0,00

Укупно функција 912:
01

страна

Приходи из буџета
Укупно за главу 1.6.
Средње образовање:

922

Одељење гимназије у Житишту
76

463

1
7

Предшколско образовање
911

Предшколско

0,00

0,00

77

411

78

412

79

414

Соц. давања запосленима

225.500,00

225.500,00

80

415

Накнаде запосленима

990.000,00

990.000,00

81

416

Награде, бонуси и остали расходи

110.000,00

110.000,00

82

421

Стални трошкови

83

422

Трошкови путовања

84

423

85

424

Услуге по уговору
Специјализоване услуге

86

425

Текуће поправке и одржавање

87

426

88

482

89

512

Плате и додатци запосленима
Соц. доприноси на терет
послодавца

Материјал
Порез, таксе
Машине и опрема
Извори финансирања функције 911:

1
4
7

Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од ост. нивоа власти
Укупно за функцију 1.7.

16.219.500,00

5.200.000,00

21.419.500,00

3.003.000,00

930.000,00

3.933.000,00

1.020.000,00

300.000,00

1.320.000,00

327.000,00

300.000,00

627.000,00

480.000,00

220.000,00

700.000,00

253.000,00

100.000,00

353.000,00

220.000,00

250.000,00

470.000,00

55.000,00

55.000,00

198.000,00
165.000,00

198.000,00
200.000,00

365.000,00

6.900.000,00

30.166.000,00

0,00
23.266.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00
23.266.000,00

7.500.000,00

30.766.000,00
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Култура

1
8

Услуге културе КПЗ- 09263

820
90

411

Плате и додатци запосленима

91

412

Соц. допр. на терет послодавца

92

414

Соц. давања запосленима

93

414312

94

415

Накнаде запосленима

95

421

Стални трошкови

96

422

Трошкови путовања

97

423

Услуге по уговору

98

426

Материјал

99

472

100

481

Културне манифестације-''Чикeн
фест''
Дотације КУД-овима

101

512

Машине и опрема

Отпремнине

Извори финансирања за функ. 820:
1

Приходи из буџета

4

Сопствени приходи

7

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за 820:
Култура

1
9

Услуге културе-библиотека- 09262

820
102

411

103

412

104

414312

105

415

Плате и додатци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
о Отпремнине
Накнаде запосленим
Стални трошкови

106

421

107

422

108

423

109

426

Материјал

110

482

Порези обавезне таксе

111

512

Опрема

112

515

Набавке књига

Трошкови путовања
Услуге по уговору

Извори за функцију 820:
Укупно за функцију 1.9:
1

Приходи из буџета

4

Сопствени приходи
Укупно за функцију 820:

1
1
1

МЗ Б. Карађорђево- 09249

9

0,00
0,00
5.748.600,00

5.748.600,00

1.031.800,00

1.031.800,00

165.000,00

165.000,00

150.000,00

150.000,00

672.100,00

672.100,00

202.000,00

200.000,00

402.000,00

178.200,00

200.000,00

378.200,00

1.100.000,00

400.000,00

1.500.000,00

275.000,00

100.000,00

375.000,00

110.000,00

70.000,00

180.000,00

1.650.000,00

1.650.000,00

187.000,00

187.000,00

0,00
11.469.700,00

970.000,00

12.439.700,00

11.469.700,00

970.000,00

12.439.700,00

0,00
0,00
5.368.000,00

5.368.000,00

958.100,00

958.100,00

800.000,00

800.000,00

330.000,00

330.000,00

578.600,00

578.600,00

104.500,00

104.500,00

550.000,00

550.000,00

88.000,00

100.000,00

188.000,00

2.200,00

2.200,00

165.000,00

165.000,00

396.000,00

396.000,00

0,00
9.340.400,00

100.000,00

9.440.400,00

9.340.400,00

100.000,00

9.440.400,00

9.340.400,00

100.000,00

9.440.400,00

160
113

451

114

451

115

463
1

1

страна

Дотације из буџета
Дотације за уличну расвету
Трансфери самодопринос
Приходи из буџета
СВЕГА
МЗ Б. Вишњићево - 09250

0,00
110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

1.320.000,00

1.320.000,00

0,00

0,00
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116

451

Дотације из буџета

117

451

Дотације за уличну расвету

118

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1

МЗ Б.Двор - 09251
119

451

Дотације из буџета

120

451

Дотације за уличну расвету

121

463

Трансфери самодопринос

1

СВЕГА

1
1
4

МЗ Житиште – 09252
122

451

Дотације из буџета

123

451

Дотације за улучну расвету

124

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1
1
5

МЗ Међа – 09253
125

451

Дотације из буџета

126

451

Дотацоје за уличну расвету

127

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1
1
6

МЗ Н.Итебеј - 09254
128

451

Дотације из буџета

129

451

Дотације за уличну расвету .

130

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1
1
7

МЗ Р. Тополовац - 09255
131

451

Дотације из буџета

132

451

Дотације за уличну расвету

133

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1
1
8

МЗ С. Итебеј - 09256
134

451

Дотације из буџета

135

451

Дотације за уличну расвету

136

463

Трансфери самодопринос

1
1
1
9

Приходи из буџета

Приходи из буџета
СВЕГА
МЗ Торак - 09257

55.000,00

страна

10
55.000,00

33.000,00

33.000,00

203.500,00

203.500,00

0,00

0,00

291.500,00

291.500,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

297.000,00

297.000,00

0,00

0,00

517.000,00

517.000,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

1.760.000,00

1.760.000,00

0,00

0,00

1.980.000,00

1.980.000,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

374.000,00

374.000,00

0,00

0,00

594.000,00

594.000,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

990.000,00

990.000,00

0,00

0,00

1.210.000,00

1.210.000,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

275.000,00

275.000,00

0,00

0,00

495.000,00

495.000,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

1.040.000,00

1.040.000,00

0,00

0,00

1.260.000,00

1.260.000,00

0,00

0,00
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137

451

Дотације из буџета

138

451

Дотације за уличну расвету

139

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1
2
0

МЗ Торда - 09258
140

451

Дотације из буџета

141

451

Дотације за уличну расвету

142

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1
2
1

МЗ Хетин - 09259
143

451

Дотације из буџета

144

451

Дотације за улучну расвету

145

463

Трансфери самодопринос

1

Приходи из буџета
СВЕГА

1
2
2

МЗ Честерег - 09260
146

451

Дотације из буџета

147

451

Дотације за уличну расвету

148

463

Трансфери саомодопринос
СВЕГА
Месне заједнице-укуп.за функц.160

1
2
3

Политичке партије

112

1. СРС
2. СПС
3. ДС

19,35%=31,502,00
9,68%=15,759,00
22,58%=36,760,00

4. Нова Србија 6,45%= 10,501,00
5. ДСС

12,90%=21,001,00

6. ЛСВ

9,68%=15,759,00

7. СВМ

9,68%=15,759,00

8. СПО

3,23%= 5,258,00

9. Г-17+

6,45%= 10,501,00

10. ЛДП
481

Укупно функција 112 – конто 481

150

421

Комисија за лицитацију
пољопривредног земљишта у
државној својини
Стални трошкови – закуп земљишта

151

423

Услуге по уговору

152

424631

149
1
2
4

421

Услуге комасације-геодетске услуге
Укупно за 421

1
1

1

153

154

451141

451141

Приходи из буџета - свега
Фонд за raзвој
приват.предузетништва Општине
Житиште
Свега
Фонд за заштиту животне средине

110.000,00

страна

11
110.000,00

110.000,00

110.000,00

2.974.500,00

2.974.500,00

0,00

0,00

3.194.500,00

3.194.500,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

1.930.000,00

1.930.000,00

0,00

0,00

2.150.000,00

2.150.000,00

0,00

0,00

55.000,00

55.000,00

110.000,00

110.000,00

440.000,00

440.000,00

0,00

0,00

605.000,00

605.000,00

0,00

0,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

616.000,00

616.000,00

836.000,00

836.000,00

14.453.000,00

14.453.000,00

0,00

0,00

31.502,00

31.502,00

15.759,00

15.759,00

36.760,00

36.760,00

10.501,00

10.501,00

21.001,00

21.001,00

15.759,00

15.759,00

15.759,00

15.759,00

5.258,00

5.258,00

10.501,00

10.501,00

162.800,00

162.800,00

0,00

0,00

40.000.000,00

40.000.000,00

220.000,00

220.000,00

330.000,00

330.000,00

0,00

0,00

40.550.000,00

40.550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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Свега
421

155

451141

Фонд за развој пољ.опш.Житиште
Свега:

1

Аграрни буџет

421
156

451141

Текуће субвенције пољопривреде
Свега:

.
160

157

423591

Општинска изборна комисија 09243
Свега Општинска изборна комисија
Расходи

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
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1.000.000,00

1.000.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

110.000,00

353.000.000,00

8.920.000,00

361.920.000,00

Члан 6.

За извршење Одлуке о буџету и за законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом,
одговоран је председник Општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине.
Члан 7.
За законито и наменско коришћење средстава на подрачунима индиректних буџетских корисника одговоран
је наредбодавац индиректног буџетског корисника.
Наредбодавац из става 1. овог члана одговоран је за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање и
подношење захтева трезору за плаћање.
Члан 8.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред руководилаца
директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе и
руководилац Одељења за финансије.
Члан 9.
Одељење за финансије, обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става
1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања измећу усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 10.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 0.50% укупних прихода у 2010. години.
Према Законској одредби (члан 70. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС, 54/2009), стална буџетска
резерва се у буџету планира као посебна апропријација и користи се у случајевима прописаних Законом.
У циљу ефикасности и оперативности коришћења средстава сталне резерве, решење о употреби
средстава стална буџетске резерве доноси Извршни орган локалне власти – Председник Општине, на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије – Одељења за финансије.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, доставља се Скупштини уз завршни рачун
буџета.
Члан 11.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 3.950.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или
за сврхе које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси општинско веће на предлог
председника Општине.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене
намене и исказују се на конту намене за коју су средства усмерена.
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Члан 12.
За добијена наменска средства од Виших органа ( Министарство финансија Република Србије и АП
Војводина), без Одлуке Скупштине Општине, за наведене намене отворити посебне апропријације и
извршити пренос- уплату новчаних средстава, искључиво за намену за коју су предвиђена новчана средства, а
у складу са изменама Закона о буџетском систему.
Члан 13.
Општинско веће одговорно је за спровоћење фискалне политике и управљања јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима, на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник Општине, да у складу са чланом 27. Закона о буџетском систему, може
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,
уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 14.
Председник општине и Општинско веће могу, у складу са чланом 22. Закона о буџетском
систему,прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских
корисника и одлучити, на предлог Одељења за финансије, да део јавних средстава од сопствених
прихода,остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход
буџета у текућој години.
Члан 15.
Новчана средства буџета Општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета као и
других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и
депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 16.
Начелник општинске управе је наредбодавац за извршење издатака распоређених код Општинске
изборне комисије. Начелник општинске управе одговоран је за преузимање обавеза и издавање налога за
плаћање, за извршење издатака из става 1. овог члана.
Члан 17.
Распоред остварених прихода врши надлежни орган за финансије, а у складу са планом буџета.
Члан 18.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним средствима у плану буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање ( копије ).
Члан 19.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им
по њиховима захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 20.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене
овом одлуком.
Члан 21.
Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о
њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном
периоду.Буџетски корисници ( директни и индиректни ) су дужни да обавесте Скупштину Општине о свим
променама.
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Члан 22.
Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима
буџета.
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе
утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 23.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације
утвђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа планираног овом
одлуком, могу користити та средства до нивоа до ког су та средства и остварена. а за намене утврђене овом
одлуком.
Члан 24.
Корисници буџетских средстава који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планираних за
расходе за запослене и коришћење услуга и роба, могу остварени износ уштеда користити за исплату награда
за посебне резултате рада запослених.
Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не могу се исплатити у износу већем од износа потребног за
исплату једног месечног платног фонда корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године.
Члан 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2011. години само у
складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник
општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 26.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних
средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма и о томе обавестити Скупштину
општине.
Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности председникa општине, а у складу
са Законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос
са новим лицима до краја 2011. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена
у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и
програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2011. години сразмерно делу
средстава обезбеђених из буџета.
Члан 28.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
116/2008 од 22.12.2008. године).
Набавком мале вредности сматра се набавка чија је процењена вредност дефинисана Законом, којим
се уређује буџет Републике Србије за 2011 годину.
Члан 29.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2011. години користиће се у складу
са Законом о приватизацији ( '' Сл. гл. РС'', бр.38/2001 и 18/2003 ).
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Члан 30.
Средства која се 1. јануара 2011. године налазе на рачунима директних корисника средстава буџета
усмеравају се на консолидован рачун трезора Општине.
Корисници буџетских средстава, до 31 јануара 2011. године, пренеће на рачун буџета сва средства која нису
утрошена за финансирање расхода у 2010. години.
Члан 31.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ,
средства се враћају у буџет Општине.
Члан 32.
У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза могу се користити
краткорочне позајмице.
Одлуку о коришћењу позајмица доноси председник Општине.
Члан 33.
Према члану 33. Закона о јавном дугу, одлуку о задуживању локалне власти (дугорочно задуживање за
капиталне инвестиције и за финансирање дефицита текуће ликвидности ) доноси надлежни орган локалне
власти, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија.
Мишљење на захтев за задужење даје Управа за трезор – Дирекција за јавни дуг у року од 15 дана.
Износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од
50% укупно остварених текућих прихода буџета Општине у предходној години, а износ главнице и камате
који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање капиталних
инвестиционих расхода, не може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода буџета Општине у
предходној години ( члан 36. Закона ).
Члан 34.
Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у државној својини, а
финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2011. години.
Члан 35.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у Службеном листу Општине Житиште.
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01 јануара 2011. године.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број : I-400-8/2010
Дана: 28.12.2010.
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
62/06) и члана 11. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“ број 26/01, 80/02, 135/04 и
61/07) и члана 42. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008),
Скупштина Општине Житиште на својој седници одржаној дана 28.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Стопе пореза на имовину које се примењују на основицу утврђену у складу са Законом о
порезима на имовину износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%
2. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге:
На пореску основицу
До 6.000,000,00
Од 6.000,000,00 до 15.000,000,00 дин
Од 15.000,000,00 до 30.000,000,00 дин
Преко 30.000,000,00 дин

Плаћа се на име пореза
0,40%
24,000,00 дин +0,80% на износ преко
6.000,000,00 дин
96,000,00 дин +1,50% на износ преко
15.000,000,00 дин
321,000,00 дин + 3% на износ преко
30.000,000,00 дин
Члан 2.

Порез на имовину утврђује се за 2011. године.
Члан 3.
Средства остварена по основу пореза на имовину су изворни приход буџета Општине
Житиште.
Члан 4.
О спровођењу ове Одлуке стараће се надлежно одељење Општинске управе.
Члан 5.
Ова Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. Одлука ступа на снагу од
наредног дана од дана објављиваља, а примењиваће се од 01. Јануара 2011. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-62/2010
Дана: 28.12.2010. године
Житиште

Председник СО Житиште
Филип Јонел
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На основу члана 19 . и чл. 42. Статута Општине Житиште (Службени лист Општине
Житиште број 16/2008), члана 15. тачка 1. Одлуке о одржавању комуналне хигијене (Службени
лист Општине Житиште број 7/2010 ) и члана 4. Одлуке о одређивању комуналних делатности од
локалног интереса и начину поверавања комуналних делатности
(Службени лист Општине
Житиште број 7/2010 ) , а у складу са чланом 20. Закона о локалној самоуправи, и чланом 2.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 16/97) Скупштина Општине Житиште на
седници одржаној дана 28.12.2010. године донела је
О Д Л У К У
О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Поверава се обављање комуналне делатности управљања отпадом на територији Општине
Житиште Јавном комуналном стамбеном предузећу ,, Екос,, Житиште .
ЈСКП ,, Екос,, Житиште основан је 1990.г. од стране Скупштине Општине Житиште ради
обављања комуналних делатности .
Члан 2.
Поверавање обављања комуналне делатности из члана 1. врши се на период од 5. (пет)
година.
Члан 3.
О поверавању обављања комуналне делатности из чла на 1. ове Одлуке накнадно ће се
закључити уговор између Општине Житиште и ЈКСП ,, Екос,, Житиште којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе и остала питања од значаја за обављање комуналне делатности која се
поверава.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Житиште .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
Скупштина Општине Житиште
БРОЈ: I -020-60/2010
Дана: 28.12.2010. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу чл. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр.129/2007),
члана 20. Закона о управљању отпадом («Службени гласник РС» бр. 36/2009) и члана 15. и 42.
Статута Општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“ 16/08), Скупштина општине Житиште на
редовној седници одржаној дана 28.12.2010 године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА
ОДЛАГАЛИШТА ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се локације за одлагалиште грaђевинског отпада на територији
Општине Житиште.
Члан 2.
Локације за одлагалиште грађевинског отпада на територији Општине Житиште налазе се:
1. к.о. Српски Итебеј лист непокретности број 439, парцела број 6914, површина 5ха 55а 25м2,
потес: „мали рит“ , корисник: Општина Житиште, облик својине – државна.
2. к.о. Банатско Карађорђево поседовни лист број 898, парцела број 2006/3, површина 70а 13м2,
парцела број 2074/1 површина 1ха 71а 83 м2, парцела број 2542, површина 1ха 05а 81м2, парцела
број 2543/1, површине 1ха, 15а, 08 м2, корисник: месна заједница Банатско Карађорђево, облик
својине – државна. Парцела се налази у грађевинском региону на самом рубу села, некад је била
позајмиште земљишта за оближњу циглану, користи се као једна од депонија за комунални отпад
већ 20 година.
3. к.о. Банатски Двор, број парцеле 2121, површина 1ха 35а 95м2, и парцела 2091, површина 27а 55
м2, потес: „Мали агар“. Локације наведених парцела налазе се на рубу насељеног места Банатски
Двор, на истој се налази одложен вишегодишњи комунални отпад.
4. к.о. Хетин лист непокретности број 100, парцела број 1969 површина 2х 65а 47м2, потес „горња
масна“, остало природно неплодно земљиште, корисник општина Житиште, облик својине –
државна; Локација парцеле налази се са леве стране пута, поред активног пута Српски ИтебејХетин. Локација се користи већ 40 година као одлагалиште отпада за месну заједницу Хетин,
првобитно стање - служило је као позајмиште земљишта за изградњу поменутог пута. Наведена
локација предвиђена је делом за одлагање грађевинског отпада а делом за затварање, санацију и
рекултивацију.
Члан 3.
На наведеним локацијама уређује се, планира и организује управљање граћевинским отпадом који
подразумева отпад који се генерише у току грађевинских радова, послова реновирања или рушења
грађевинских објеката, изузев отпадног земљишта, камена као и опасног отпада ( азбест и сл).
Према пореклу тј. месту настанка, грађевински отпад дели се на следеће категорије:
 отпад који се издваја приликом вршења нових грађевинских радова,
 отпад који настаје приликом реновирања постојећих грађевинских објеката,
 отпад који остаје по рушењу грађевинских објеката.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине
Житиште ''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНА
Број: I-020-58/2010
Дана: 28.12.2010. године
ЖИТИШТЕ
Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 42. тачка 26. Статута Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број
16/2008), члана 107. Пословника о раду Скупштине Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште
број 18/2008) и члана 5. Статута Сталне Конференције градова и општина , а у складу са чланом 89. Закона о
локалној самоуправи , Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 28.12.2010. године донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ У
СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗУ ГРАДОВА И ОППШТИНА
СРБИЈЕ
Члан 1.
Скупштина Општине Житиште ПОТВРЂУЈЕ да је члан Сталне конференције градова и Општина
Србије са седиштем у Београду , Македонска 22 (у даљем тексту СКГО).
Члан 2.
Скупштина Општине Житиште потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО , који је усвојила 38.
Скупштина СКГО , одржана 7 . децембра 2010.г.
Члан 3.
Скупштина Општине Житиште потврђује да у складу са Статутом СКГО Општина Житиште
преузима обавезу :
- да активно доприноси остваривању циљева СКГО,
- да учествује у складу са интересовањем у активностима СКГО,
- да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО нс коју су изабрани,
- да плаћа чланарину СКГО у складу са Одлуком Скупштине СКГО,
- и да обавља друге активности које му повери Скупштина и Председништво СКГО.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,, Службеном листу Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ: I-016-29/2010
ДАНА: 28.12.2010. године
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 42. Статута Општине Житиште (Службени гласник Републике Србије број
16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одрђаној дана 28. децембра 2010.године
донела је
ЗАКЉУЧАК
I

УТВРЂУЈЕ СЕ нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама.

II

Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.

III Јавна расправа ће трајати 15 дана од дана објављивања овог закључка у Службеном листу
Општине Житиште закључно са даном 13. јануаром 2011. године
III Сва заинтересована лица могу изврити увид у Нацрт Одлуке у року одређеном у тачки III овог
Закључка у просторијама Скупштинске службе канцеларија број 39. сваког радног дана у времену од
9 - 13 часова.
IV Нацрт одлуке налазиће се на Сајту Општине Житиште www.zitiste.org
Овај закључак се доставља свим месним заједницама на територији Општине Житиште ради
објављивања истицањем на њиховим огласним таблама. Закључак се објављује и на општинској
табли Општине Житиште као и у ,, Службеном листу Општине Житиште.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ :I-020-61/2010
Дана : 28.12.2010.г.
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип
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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 28.12.2010. године , донела је:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ЗА 2011 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.
таксе.

Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање
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.
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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 : 13/2010).
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.
-бензиске 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 приватном
предузетништву 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 Оделење
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.
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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 ццм 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 друмска моторна
возила за употребу јавних путева.
2. У специјализована возила под тачком 5.тарифног броја спадају следећа моторна возила:камионихладњаче 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.
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3.Под изложбеном површином подразумева се површина главне стане витрине или другог
изложбеног простора који је окренут улици или пролазу.Уколико 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 3,6 динара у насељеном месту Житиште, а 2,4динара 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 ,
монта, 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 матреијалом 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 Оделење 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.
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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 васнику 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 .
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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- 61/2010
Дана: 28.12.2010.године
Житиште

Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 20.став 1. тачка 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“ бр.129/2007) члана 25. тачка 3. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије број 48/94 и 11/99) члана 42. став 1.тачка 6 . Статута
Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ бр. 16/2008), члана 15. Предлога Одлуке о
увођењу самодоприноса за подручије Месне заједнице Равни Тополовац за период од 01.01.2011.
године до 31.12. 2015. године („Службени лист Општине Житиште“ бр. 26/2010), Скупштина
Општине Житиште, на седници одржаној дана 28.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАВНИ ТОПОЛОВАЦ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2011. ГОДИНЕ ДО 31.12.2015.ГОДИНЕ
Члан 1.
Проглашава се Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице за период од
01.01.2011. године до 31.12.2015. године, донета у поступку изјашњавања грађана путем
референдума одржаног дана 23.12. 2010. до 26.12.2010. године у Равном Тополовцу.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-020-54/2010
У Житишту дана 28. 12. 2010.

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип

На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“ број 62/069 и члана 27. Статута Општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште“, бр. 16/2008) Предлога Одлуке о о увођењу самодоприноса за подручије Месне заједнице
Равни Тополовац од 01.01.2011.године до 31.12.2015.године („Службени лист Општине Житиште“
бр. 26/2010), на референдуму спроведеном дана 23.-26. децембра 2010. грађани МЗ Равни Тополовац
донели су
О Д Л У К У
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РАВНИ ТОПОЛОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2011.
ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
УВОДИ СЕ самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Равни Тополовац
ради задовољења заједничких потреба грађана.
Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2011.године до
31.12.2015.године.
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Члан 2.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом, у складу са прописима којима је
уређен поступак непосредног изјашњавања грађана .
Члан 3.
Укупна средства која ће се остварити по овој Одлуци износе 30.000.000 динара.
Члан 4.
Самодопринос се уводи за следеће намене:
 одржавање локалних путева и тротоара,
 адаптација Дома културе,
 реконструкција и одржавање водоводних постројења и водоводне мреже,
 учешће у пројекту изградње фекалне канализације,
 одржавање каналске мреже у насељеном месту,
 изградња и одржавање објеката на каналима заливних система у к.о. Равни Тополовац,
 озелењавање насељеног места и одржавање зеленила,
 одржавање, поправка и проширење уличне расвете и електричне мреже,
 набавка канцеларијског намештаја и ситног инвентара за потребе Месне заједнице,
 стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,
 помоћ у финансирању спортских клубова и одржавање спортских објеката,
 помоћ у финансирању Црквене Општине Равни Тополовац,
 помоћ у финансирању рада културно-уметничких и других организација и удружења грађана,
 финансирање привредно-културне манифестације „Тополовачка пасуљијада“,
 учешће у финансирање рада стручне службе Месне заједнице,
 финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне делатности
Месне заједнице утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују програмом и
финансијским планом.
Члан 5.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви понолетни грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Равни Тополовац.
Одлуку о референдуму на подручју Месне заједнице Равни Тополовац у складу са статутом
Општине Житиште доноси Скупштина Општине Житиште.
Члан 6.
Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног
места Равни Тополовац, и то: запослени радници, предузетници, пољопривредници, и други порески
обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.
Обвезници самодоприноса су и лица која немају пребивалиште на територији насељеног
места Равни Тополовац, а која путем писане изјаве изразе жељу да плаћају
самодопринос.(пензионери , лица привремено запослена у иностранству, бивши становници Равног
Тополовца и друга лица која имају некретнине у Равном Тополовцу или исте користе по неком
законском основу).
Члан 7.
Основица за обрачун самодоприноса у новцу је зарада, приходи на које се плаћа порез по
закону код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност средствима у својини
грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.
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Члан 8.
На основицу из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:
- 4 % на нето зараде радника,
- 4 % за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана према
стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,
- 4 % на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања на основу
Закона.
- по основу власништва на земљу у вредности 25 кг пшенице по једном катастарском јутру
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак ,узимајући у обрзир просечну берзанску цену
пшенице закључно са 30. 11. претходне године,
Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности,
плаћати самодопринос по стопи од 2 % .
Члан 9.
Овлашћује се Савет Месне заједнице Равни Тополовац да најкасније до 31.12. текуће године
донесе Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 8. став 4. ове Одлуке за наредну
годину, узимајући у обзир просечну берзанску цену пшенице закључно са 30.11. текуће године.
Одлука се доставља Одељењу за финасије буџет и трезор сектор за локалну пореску администрацију
ради спровођења, и објављивања у Службеном листу Општине Житиште.
Члан 10.
Обрачун и наплата самодоприноса врши се у складу са законом. Средства самодоприноса су
приход Општине Житиште и уплаћују се на рачун буџета. Стручне и административне послове око
самодоприноса врши Одељење за послове финансија буџета и трезора Општинске управе Житиште.
Евиденција о средствима самодоприноса води се у складу са законом.
Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени
Законом.
Члан 11.
зараде.

Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате сваке

Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који самостално
обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и самодопринос који се утврђује
на основу имовине и имовинских права, утврђује и наплаћује Општинска управа Житиште –
Одељење за финансије и трезор – сектор за локалну пореску администрацију.
Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личном уплатом.
Члан 12.
Уколико се планирана средства из члана 3. ове Одлуке остваре пре истека времена на које је
самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања, и о томе Савет Месне
заједнице обавештава уплатиоце, а евентуално више уплаћени износ ће се регулисати споразумом о
враћању средстава уплатиоцима који ће сачинити Савет Месне заједнице и уплатиоци, а у складу са
овом одлуком.
Члан 13.
Савет Месне заједнице Равни Тополовац одговоран je за утрошак средстава самодоприноса, а
својим одлукама и финансијским плановима ће утврђивати и одређивати приоритет радова који ће се
реализовати из средстава самодоприноса.
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Члан 14.
Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем
изабраних органа МЗ Равни Тополовац и на зборовима грађана МЗ Равни Тополовац.
Члан 15.
Одлука о увођењу самодоприноса донета на референдуму је обавезујућа и сматра се
усвојеном даном одржавања референдума уколико су се грађани изјаснили за потврђивање одлуке.
Након проглашења Одлуке о увођењу самодоприноса од стране Скупштине Општине
Житиште иста ће се објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Члан 16 .
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Општине Житиште“.
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број:
129/2007) и члана 42. став 1. тачка 9. Статута Oпштине Житиште (''Службени лист општине
Житиште'' број: 16/2008), Скупштина Oпштине Житиште, на седници одржаној дана 28. децембра
2010.г. доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖИТИШТЕ
I
Душан Бекић дипломирани правник из Торде именује се за Вршиоца дужности
Директора Центра за социјални рад Житиште.
II
Именовање се врши на мандатни период до 6 месеци.
III
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Житиште“.
IV
Решење објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''.
Република Србија
Аuутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-020-63/2010
Дана: 28.12.2010.
Житиште

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“ број 16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана
28.12.2010. године донела је следећи

Закључак
I
II

Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2011.годину.
Закључак ће се објавити у Службеном листу Општине Житиште .

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-01-110-9/2010
Дана : 28.12.2010. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине Општине Житиште
Јонел Филип с.р.
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