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Број 34.
страна 1.

На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а 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) и члана 61 Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ бр. 16/2008)
Општинско Веће Општине Житиште, дана 30.11.2015 године, донело је
ОДЛУКУ О
УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Житиште.
Члан 2.
На територији општине Житиште одређено је три зоне за утврђивање пореза на имовину, 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, и то: Прва зона, Друга зона и Трећа зона, с тим да је Прва зона утврђена за најопремљенију
зону.
За пољопривредно и шумско земљиште одређено је шест класа на основу квалитета и то: 1.
класа, 2. класа, 3. класа, 4. класа, 5. класа и 6. класа која обухвата сво остало пољопривредно
земљиште. Ове класе представљају посебне зоне на територији целе општине Житиште.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину на територији општине Житиште у Првој зони износе по 1м2:
1) грађевинског земљишта
___110,00____ динара
2) станова
_14.200,00___ динара
3) кућа за становање
_ 8.315,00___ динара
4) пословних зграда и дугих (надземних и
подземних) грађевинских објеката
који служе за обављање делатности
__8.511,00__ динара
5) гаража и гаражних места
__7.900,00__ динара.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину на територији општине Житиште у Другој зони износе по 1м2:
1) грађевинског земљишта
_____110,00__ динара
2) станова
__14.200,00_ динара
3) кућа за становање
___5.138,00___ динара
4) пословних зграда и дугих (надземних и
подземних) грађевинских објеката
који служе за обављање делатности
___8.511,00_ динара
5) гаража и гаражних места
___7.900,00__ динара.
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Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016.
годину на територији општине Житиште у Трећој зони износе по 1м2:
1) грађевинског земљишта
____110,00__ динара
2) станова
_ 14.200,00_ динара
3) кућа за становање
_ 3.105,00___ динара
4) пословних зграда и дугих (надземних и
подземних) грађевинских објеката
који служе за обављање делатности
__8.511,00__ динара
5) гаража и гаражних места
__7.900,00__ динара.

Просечне цене квадратног метра за пољопривредно и шумско земљиште, за утврђивање
пореза на имовину за 2016.годину на територији општине Житиште по класама износи по 1 м2:
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
1.

Класа ........................

82.00 динара

Класа.........................

63,00 динара

Класа.........................

59,00 динара

Класа.........................

58,00 динара

Класа.........................

41,00 динара

Класа.........................

41,00 динара

--2.
--3.
--4.
--5.
--6.
---

Члан 3.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“ и на интернет страни
општине Житиште.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште“ , а
примењује се од 01. јануара 2016. године када престаје да важи Одлука број : IV-06-80/2014-7
објављена у „Службеном листу општине Житиште“ број 31/2014 од 24.11.2014. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општинско Веће Општине Житиште
Број: IV-06-86/2015-6
Дана: 30.11.2015.године
ЖИТИШТЕ
Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007), члана 61.
Статута општине Житиште – пречишћен текст („Службени лист општине Житиште“, број 34/2013), члана 2.
Одлуке о Општинском већу општине Житиште („Службени лист општине Житиште“, број 16/2008) и члана
32. Пословника о раду Општинског већа Општине Житиште, Општинско веће Општине Житиште на седници
одржаној дана 30.11.2015. године доноси

Решење
I
Даје се сагласност ЈКСП „Екос“ на Ценовник радова на заснивању и одржавању пољозаштитних
појасева за 2015. годину.

II
Ово Решење ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Броj IV-06-86/2015-7
Дана: 30.11.2015
Житиште

Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић с.р.
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Број: 249-6/2015
Датум: 03.11.2015 године

Ценовник радова на заснивању и одржавању
пољозаштитних појасева за 2015. годину

Редни
број

Опис радова

Јед. мере

Јединична цена у дин.

1.

Размеравање терена пре садње

ком

10,00

2.

Бушење рупа - машински

ком

100,00

3.

Садња садница са транспортом

ком

25,00

4.

Заливање

ком

30,00

5.

Окопавање

ком

50,00

6.

Рад тримером

сат

850,00

7.

Тарупирање

сат

3.000,00

8.

Тањирање

сат

3.000,00

У цену није урачунат ПДВ

Председница НО ЈКСП “ЕКОС”
Дијана Барнес с.р.
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Број: 249-5
Датум: 03.11.2015. године

ЦЕНОВНИК
ШУМСКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2015. години

Врста дрвета

Количина

Старост

Категорија

1
храст лужњак
храст лужњак
јасен пољски
јасен бели
липа
трешња дивља
крушка дивља
рашељка
јавор сребрнолисни
дуд
дуд
орах црни
орах домаћи
брест сибирски
брест сибирски
Укупно:

2

3
1+3
1+4
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+2
1+4
1+3
1+1
1+4
1+4
1+2
1+1

4
селекционисан
селекционисан
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла
селекционисан
познатог порекла
познатог порекла
познатог порекла

1.400
1.350
880
1.850
800
355
400
380
510
1.800
1.200
900
450
950
1.800
15.025

Цена у динарима
без ПДВ-а
5
300,00
400,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
800,00
450,00
250,00
350,00
350,00
250,00
200,00

Председница Надзорног одбора
М.П.

Дијана Барнес с.р.
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На основу члана 9. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
Републике Србије“ број 41/09, 53/10, 101/11 , 32/2013 – Одлука Уставног суда, 55/2014 и 96/2015 – др. закон)
и на основу члана 61. Статута општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“ број 34/2013 - пречишћен
текст) Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана 30.11.2015. године доноси
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИОТРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији општине
Житиште за 2015. годину утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених казни за саобраћајне
прекршаје на територији општине Житиште за активности које се током 2015. године планирају у циљу
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
II
Средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету Општине Житиште за 2015.
годину у износу од 2.300.000,00 динара.
Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања програмских задатака из
реалних извора у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима до нивоа
реализованих прихода. Уколико се приходи нe остварују у планираном износу, планиране активности
реализоваће се према степену приоритета које одреди Савет за безбедност.
III
У складу са чланом 18. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима средства за реализацију
овог програма биће усмерена за унапређење безбедности саобраћаја на путевима и то за следеће намене :
- за поправљање и унапређење саобраћајне инфраструктуре укупно
1.150.000,00 дин.
- унапређење саобраћаног васпитања и образовања
250.000,00 дин.
(Акција ,, шта знаш о саобраћају “ и друге акције)
- превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја на путевима, организације
промоција, едукација и кампања и учествовање на стручним скуповима ради повећања безбедности свих
учесника у саобраћају,
170.000,00 дин.
- научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
50.000,00 дин.
- техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на
путевима и других надлежних органа за послове безбедности саобраћаја на путевима, набавка опреме за видео
надзор саобраћајних токова на саобраћајној мрежи, материјално техничко опремање полиције моторним
возилима и другом опремом
550.000,00 дин
- рад савета за безбедност саобраћаја
130.000,00 дин.
IV
Савет за безбедност саобраћаја доставља Општинском већу општине Житиште извештај о реализацији
Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја најкасније до 31. јануара текуће године
за претходну годину.
Решења о Одобрењу коришћења средстава доноси Савет по прибављеним захтевима корисника.
Захтеви морају садржати прецизан опис активности и процењени износ потребних средстава са
планом утрошка средстава, односно предрачуне за добра и услуге које се прибављају.
Набавка добара и услуга врши се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
V
Програм објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
АП Војводина
Општине Житиште
Општинско веће
Број : IV-06-86/2015-4
Дана : 30.11.2015. године
Житиште

Председник Општинског већа
Општине Житиште
Митар Вучуревић 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.

