
      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXV          Житиште          24.11.2011. год           Број 22.
Излази по потреби                                                                  страна   1.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике 
Србије“ број 72/09,81/09,64/10 и 24/11) и члана 42. Статута Општине Житиште (''Службени лист 
општине Житиште“,број 16/08), Скупштина Општине Житиште, на   седници одржаној  24. 11.  2011. 
године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА
ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу Постројења за управљање отпадом  
у  КО Торда  (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Оквирна граница планског подручја обухвата простор у КО Торда на потесу ,,Нађ Пуста“. 
Простор у обухвату плана је земљиште изван грађевинског подручја насељеног места Торда , 
оријентационе  површине око 105 ha.
  Тачан опис границе и укупна површина обухвата Плана дефинисаће се по добијању ажурних 
геодетских подлога у фази израде Концепта Плана.

Члан 3.

План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, 
графички део и oбавезне прилоге.
            План нарочито садржи:
I. Текстуални део
      1.Увод

2.Границу и обухват грађевинског подручја
3.Поделу простора на посебне целине и зоне

      4.Намену земљишта
      5.Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози  за израду плана

6.Нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план)
     7.Трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру

8.Правила уређења и правила грађења по целинама и зонама
9.Економску анализу и процену улагања из јавног сектора

     10.Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта
II. Графички део.
III.Обавезне прилоге.

Члан 4.

      Рок за израду Плана је 4 (четири)  месеца од дана ступања на снагу ове од Одлуке.
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Члан 5.

      Средства за израду Плана обезбеђује Министарство  рударства, заштите животне средине и 
просторног планирања Републике Србије, Покрајински секретаријат  за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине Нови Сад и буџет Општине Житиште.

Члан 6.

        За План је обавезна израда Стратешке процене утицаја на животну средину.

Члан7.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број : I-020-52/2011.
Дана : 22. 11. 2011.
Житиште

Председник Скупштине Општине

                                                                   Јонел  Филип  с.р.
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         На основу члана 5. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник Републике Србије број 135/04 и 88/10'') и члана 42.  Статута Oпштине Житиште 
(''Службени лист Oпштине Житиште“,број 16/08), Скупштина Oпштине Житиште, на   седници 
одржаној  24. новембра   2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ЗА ПЛАН

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.

       Приступа  се изради Стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне 
регулације за изградњу Постројења за управљање отпадом  у  КО Торда (у даљем тексту: Стратешка 
процена утицаја).

Члан 2.

        Стратешка процена утицаја израђује се зa  Постројење за управљање отпадом  које је планирано 
на  простору у КО Торда, на потезу ,,Нађ Пуст“ на земљишту изван грађевинског подручја 
насељеног места Торда , оријентационе  површине око 105 ha.

Члан 3.

        Разлози за израду  Стратешке процене утицаја садржани су у критеријумима прописаним 
чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике 
Србије број 135/04 и 88/10'').

Члан 4.

        У оквиру Стратешке процене утицаја приказаће се питања и проблеми везани за животну 
средину, и то:

- сакупљање података о животној средини и процесима заштите животне средине на локацији 
одређеној у члану 2. ове Одлуке

- обради сакупљених података и извођење закључака и принципа заштите животне средине 
који ће се примењивати током изградње и рада Постројења за управљање отпадом

- израда процене могућих утицаја на животну средину на основу прикупљених података
- дефинисање јавног интереса 

Члан 5.

       Извештај Стратешке процене утицаја израђује се и садржи све потребне елементе         
дефинисане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, а нарочито:

1. полазне основе Стратешке процене
2. опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора
3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја животну 

средину
4. смернице за израду Стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене
     утицаја пројеката на животну средину
5. програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма (мониторинг)
6. приказ коришћене методолигије и тешкоће у изради Стратешке процене
7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта 

варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план и 
програм
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8. закључке до којих се долази током израде извештаја о Стратешкој процени представљене на 
начин разумљив јавности

9. друге податке од значаја за Стратешку процену

Члан 6.

      Орган надлежан за припрему плана и програма обезбедиће учешће заинтересованих органа и 
организација и јавности у поступку прибављања сагласности на Извештај о Стратешкој процени 
утицаја.

Члан 7.

       Рок за израду Стратешке процене утицаја  је 4 (четири)  месеца од дана ступања на снагу ове  Одлуке.

Члан 8.

     Носилац израде Стратешке процене утицаја одредиће се у складу са посебним законом.

Члан 9.

      Средства за израду Стратешке процене утицаја обезбеђује Министарство  рударства, заштите 
животне средине и просторног планирања Републике Србије, Покрајински секретаријат  за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад и буџет Општине Житиште.

Члан 10.
  

          Излагање Извештаја о Стратешкој процени утицаја за План детаљне регулације за изградњу 
Постројења за управљање отпадом на животну средину, на јавни увид и одржавање јавне расправе 
уредиће се посебном одлуком.

Члан 11.
   

        Ова Одлука  је саставни део  Одлуке о изради  Плана детаљне регулације  за изградњу 
Постројења за управљање отпадом.

Члан 12.

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

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Скупштина Општине Житиште
Број : I-020-51/2011.
Дана : 22. 11. 2011.
Житиште

Председник Скупштине Општине

                                                                   Јонел  Филип  с.р.
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На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' 
број 62/06), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'' 
број 48/94 и 11/98) члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута Општине Житиште (''Службени лист 
Општине Житиште'' број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 
24.11.2011.године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СРПСКИ ИТЕБЕЈ

Члан 1.
Поводом иницијативног предлога  Савета Месне заједнице Српски Итебеј са седнице одржане 

дана  24.10.2011.године , Иницијативе одборника СО Житиште од 9.11. 2011. године и закључка 
Општинског већа Општине Житиште  од 18. 11. 2011. године о прихватању иницијативе и упућивању 
Предлога Одлуке Скупштини Општине Житиште, расписује се Референдум на територији Месне 
заједнице Српски Итебеј на коме ће грађани Месне заједнице Српски Итебеј изјашњавати о 
иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј односно 
Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј за период 
од 01.01.2012  до 31.12. 2016. године.

Члан 2.
      На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:
      '' Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице 
Српски Итебеј за период од 01.01.2012. до 31.12.2016 године.'' ?.
      На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ''за'', или ''против''.

Члан 3.
     Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на територији Месне заједнице Српски Итебеј.

Члан 4.
     Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј  за период од 
01.01.2012 до 31.12.2016 године одржаће се 9.,10., и 11 децембра 2011.године.Изјашњавање ће се 
одвијати на једном гласачком месту са седиштем у Дому културе у Српском Итебеју,Трг Слободе 2.
    Гласачко место ће бити отворено наведених дана од 08:00 до 20:00 часова.

Члан 5.
     Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму и 
народној иницијативи и Статута Општине Житиште.

Члан 6.

     Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања наредног у Службеном листу Општине Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-014-11/2011
Дана: 24. 11. 2011. године
Житиште                                                
                                                                                        Председник СО Житиште

                                                                                               Јонел  Филип с.р.
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На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник 
Републике Србије бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (Сл. 
гласник РС бр. 48/94 и 11/98), члана 25.-28. и члана 42. тачка 7. Статута општине Житиште (Сл. лист 
општине Житиште број 16/2008), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 24. 11. 
2011. године доноси

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ

Члан 1.
Поводом иницијалног предлога  Савета Месне заједнице Нови Итебеј са седнице која је 

одржана дана 07. новембра 2011. године ,  те иницијативе Одборника СО|Житиште од дана 9.11. 
2011.и закључка Општинског већа општине Житиште од дана 18. Новембра  2011. године о 
прихватању иницијативе и упућивању предлога Одлуке Скупштини општине Житиште, расписује се 
референдум на територији Месне заједнице Нови Итебеј на коме ће се грађани Месне заједнице 
Нови Итебеј изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне заједнице 
Нови Итебеј за период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. године.

Члан 2.
На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:
„Да ли сте за доношење одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне 

заједнице Нови Итебеј за период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. године”
На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са „ЗА” или „ПРОТИВ”

Члан 3.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно 

право и пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Итебеј.

Члан 4.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Итебеј за 

период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. године одржаће се у петак, 09. децембра, у суботу,10. 
децембра  и у недељу,  11. децембра 2011. године  у времену од 07,оо до 20,оо часова..             

Гласање ће се одвијати на једном гласачком месту: Дом културе Нови Итебеј, ул. 
Маршала Тита број 64.

Члан 5.
       Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о 

референдуму и народној иницијативи и Статута општине Житиште.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште”. 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-014-10/2011.
Датум: 24. 11. 2011. године
ЖИТИШТЕ

Председник Скупштине
Општине Житиште

Јонел Филип с.р.
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               На основу члана 22. става 1. Закона о финансирању локалне саоуправе ('' Службени 
гласник Републике Србије'' број 62/09 и члана 27. Статута Општине Житиште (''Службени лист 
Општине Житиште'', бр. 16/2008) Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној данa 24.11. 
2011.године утврдила је,

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ ИТЕБЕЈ           

Члан 1.

               Установљава се самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Српски 
Итебеј ,ради задовољавања заједничких потреба грађана.
                Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2012.године до 
31.12.2016.године.

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 30.000.000,00 динара.

Члан 4.

Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се у следеће намене:
 За изградњу и одржавање тротоара 
 За одржавање тврдих путева и путева у атару,
 За довршење капела,
 Учешће у пројекту изградње фекалне канализације,
 Учешће у пројекту изградње атмосферске канализације
 За копање баштенске  каналске мреже у насељеном месту,
 Одржавање уличне расвете,поправку, проширење исте,
 Одржавање зеленила, јавних површина,парка и гробља,
 Набавка канцеларијског материјала, намештаја и ситног инвентара за потребе МЗ,
 Стварања услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,
 Помоћ у финансирању спортских клубова и одржавање спортских објеката,
 За довршење и опремање Дома културе,
 Финансирање рада стручне службе Месне заједнице,
 Помоћ у финансирању рада културно-уметничких и других организација и удружења грађана,
 Финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне делатности 

Месне заједнице утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују програмом и 
финансијским планом.

Члан 5.

      Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на територији МЗ.
      Одлуку о референдуму на подручју МЗ Српски Итебеј у складу са статутом Општине Житиште 
доноси Скупштина Општине Житиште.
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Члан 6.

      Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног места 
Српски Итебеј, и то: запослена лица, предузетници, власници пољопривредног земљишта, и други 
порески обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.

Члан 7.

      Основица за обрачун самодоприноса у новцу је нето  зарада радника у радном односу остала нето 
примања радних људи и грађана која имају карактер зарада, приход на које се плаћа порез по 
закону,приход код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност средствима у 
својини грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.

Члан 8.

                  На основицу из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:

- 3% на нето зараде радника,

- 3% за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана 
према стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,

- 3% на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања на 
основу Закона.

-  По основу власништва на земљу у вредности 20 кг. пшенице по једном катастарском јутру 
прерачунато у виду стопе на катастарски доходак, узимајући у обзир откупну цену пшенице 
за време жетве текућој години

- Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности, 
плаћати самодопринос по стопи од 1%.

Члан 9.

      Овлашћује се Савет Месне заједнице Српски Итебеј да најкасније до 31.12.текуће године донесе 
Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 8. става 4. ове Одлуке за наредну годину 
.Одлука се доставља Одељењу за финансије буџет и трезор сектор за локалну пореску 
администрацију ради спровођења, и објављује у Службеном листу Општине Житиште.

Члан 10.

      Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени Законом.
       Грађани привремено запослени у иностранству као и грађани који немају пребивалиште на 
територији Месне заједнице Српски Итебеј могу добровпљно уплаћивати самодопринос на основу 
писане изјаве.
      Пензионери могудобровољно уплаћивати допринос на основу писане изјаве.

Члан 11.

      Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате сваке 
зараде.
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      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.

      Обустављање самодоприноса исплатиоци су дужни уплатити у корист буџета Општине 
Житиште, или на наменски текући рачун Месне заједнице Српски Итебеј.

Члан 13.

      У колико се планирана средства из члана 3. ове Одлуке остваре пре истека времена на које је 
самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања

Члан 14.

      Савет Месне заједнице Српски Итебеј одговоран је за прикупљање и утрошак средстава 
самодоприноса, а својим Одлукама и финансијским планом ће утврђивати и одређивати приоритете 
радова  који ће се реализовати из средстава самодоприноса.

Члан 15.

      Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем 
изборних органа Месне заједнице Српски Итебеј, одборника у Скупштини Општине Житиште и на 
зборовима грађана Месне заједнице Српски Итебеј.

Члан 16.

      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 Oпштине Житиште 
иста ће се објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''.
             

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-011-14/2011.
Дана:24. 11. 2011.
       Житиште                                                

Председник Скупштине  Општине Житиште
Јонел  Филип с.р.
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На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник 
Републике Србије број 62/09, члана 27. Статута општине Житиште (Службени лист општине 
Житиште број 16/2008),Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 24.11.2011. године 
утврдила

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ ЗА 

ПЕРИОД 01.01.2012. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

Члан 1.

Установљава се самодопринос у новчаном облику за подручје Месне заједнице Нови 
Итебеј  ради задовољавања заједничких потреба грађана.

Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. 
године.

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 18.600.000,оо динара.

Члан 4.

Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се за:

 изградњу фекалне канализације,
 поправку и одржавање Дома културе и обнову инвентара,
 наставак поправке зграде Месне заједнице,
 одржавање уличне расвете и уличних артеских бунара,
 реконструкцију уличних канала и одржавање канала у баштама,
 Поправка асфалтних путева у насељу и бетонских тротоара и одржавање атарских путева
 Стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,
 Одржавање и развој културних традиција,
 развој спорта и одржавање спортских објеката 
 Помоћ у финансирању рада спортских, културних и других организација  и удружења грађана 

на подручју Месне заједнице у вршењу својих активности,
 финансирање рада стручне службе Месне заједнице,
 Озелењавање насељеног места и одржавање јавних површина, паркова и гробља,
 за остале потребе вршења делатности Месне заједнице утврђене планом рада и финансијским 

планом Месне заједнице.
Члан 5.

      Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и  пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Итебеј.

Одлуку о референдуму на подручју Месне заједнице Нови Итебеј доноси Скупштина 
општине Житиште у складу са Статутом општине Житиште.
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Члан 6.
  

       Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног 
места Нови Итебеј и то: запослена лица, предузетници, власници пољопривредног земљишта и други 
порески обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.

Члан 7.

Основица за обрачун самодоприноса у новцу је нето зарада радника у радном односу, 
остала нето примања радних људи и грађана која имају карактер зараде, приход на који се плаћа 
порез по закону, приход лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност у својини 
грађана , катастарски приход земљишта. 

Члан 8.

На основице из члана 6. ове одлуке плаћа се самодопринос и то:
a) 3 % на нето зараде радника,
b) 3 % на обвезнике пореза од самосталне делатности који плаћају порез на доходак грађана према 

стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,
c) 3 % на сва нето примања на основу уговора о делу, привременог и повременог вршења послова, 

ауторских хонорара и других примања на која се плаћа порез по закону,
d) по основу власништва на земљу у висини вредности 25 кг пшенице по једном катастарском јутру  

по откупној цени за време жетве у текућој години прерачунато у виду стопе на катастарски 
доходак.

Члан 9.

Овлашћује се Савет Месне заједнице Нови Итебеј да најкасније до 31. децембра текуће 
године донесе одлуку о висини стопе самодоприноса за следећу годину у смислу члана 7. тачка 
д) ове одлуке за наредну годину, што значи да се 25 кг пшенице прерачуна у динарску 
противвредност.

Члан 10.

Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су законом 
ослобођени.

Грађани привремено запослени у иностранству као и грађани који немају пребивалиште на 
територији Месне заједнице Нови Итебеј могу добровољно уплаћивати самодопринос на основу 
писане изјаве.

Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у 
земљи и иностранству по стопи од 1%, на основу писане изјаве.

Члан 11.

Самодопринос из зарада обрачунава и уплаћује исплатилац зараде приликом исплате 
сваке зараде, а самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који 
самостално обављају делатност личним радом средствима у својини грађана и самодопринос на 
имовину и имовинска права утврђује и наплаћује Општинска управа  Житиште – Оделење за 
финансије и трезор-сектор за локалну пореску администрацију, а по прописима и роковима  који 
важе за утврђивање и наплаћивање пореза из зарада и пореза на приход и имовину.

Самодопринос који се уплаћује добровољно на основу писане изјаве, врши се личном 
уплатом.
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Члан 12

        Обустављени износ самодоприноса исплатиоци су дужни уплатити  у корист буџета 
Општине Житиште или на наменски текући рачун Месне заједнице Нови Итебеј.

Члан 13.

       Уколико се планирана средства из члана 3. ове одлуке остваре пре истека времена на које 
је самодопринос уведен, примена ове одлуке престаје даном остваривања планираних средстава.

Члан 14.

Савет Месне заједнице Нови Итебеј је одговоран за прикупљање и утрошак средстава 
месног самодоприноса а својим одлукама и финансијским плановима ће одређивати приоритет 
радова које ће извршавати из прикупљених средстава месног самодоприноса. 

Члан 15.

        Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса 
путем изабранихн органа Месне заједнице Нови Итебеј, одборника у Скупштини општине Житиште 
и на зборовима грађана.

Члан 16.

         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,  ова одлука ће се објавити  у Службеном листу Општине Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Скупштина Општине
Број: I-014/8/2011
Дана: 24.11.2011. године
Ж И Т И Ш Т Е

Председник СО Житиште
Јонел Филип с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и 
члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'' број 48/94 и 11/98), 
Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана  24.11.2011.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ 

САМОДОПРИНОСА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 
СРПСКИ ИТЕБЕЈ 

Члан 1.

      За спровођење референдума који ће се спровести дана 9.,10. И 11. Децембра 2011. Године, ради 
непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Српски 
Итебеј за период од 01.01.2012.године до 31.12.2016 године, образује се комисија у следећем 
саставу:

         - Богољуб Лонгинов председник
         - Велемир Петровић заменик председника
         - Златко Мркшић  члан
         - Дејан Јосић заменик члана
         - Андраш Берта члан
         - Милан Андријин заменик члана

Члан 2.

     Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:
- Стара се о законитом спровођењу референдума
- Стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума
- Прописује обрасце за спровођење референдума
- Утврђује и проглашава укупне резултате референдума
- Обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној
  иницијативи и Одлуком Скупштине Општине о расписивању референдума.
- Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује  правилност гласања и утврђује 
резултате гласања на гласачком месту, у складу са упуствима Комисије.

Члан 3.

      Ова Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Општине Житиште“.

       Република Србија
       Аутономна Покрајина Војводина
       Општина Житиште
       Скупштина Општине Житиште                            
       Број: I-014-13/2011                                                                                                                                                                                                
       Дана : 24.11.2011.

                                                                 Председник Скупштине Општине Житиште 
                                                                                     Филип Јонел с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 129/2007) и 
члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (Службени гласник РС 48/94 и 11/98), 
Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 24.11.2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ 

САМОДОПРИНОСА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НОВИ ИТЕБЕЈ

Члан 1.

За спровођење референдума који ће се спровести дана 9., 10. и 11. децембра 2011. године, 
ради непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице 
Нови Итебеј за период од 01.01.2012. године до 31.12.2016. године образује се комисија у следећем 
саставу:

- Коршош Јожеф – председник Комисије
- Хевеши Шандор мл. – заменик председника
- Олар Јожеф – члан Комисије
- Зима Арпад – заменик члана
- Киш Бела – члан Комисије
- Перки Јожеф – заменик члана

Члан 2.

Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:

- стара се о законитом спровођењу референдума,
- стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
- обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и     
Одлуком Скупштине Општине о расписивању референдума.

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и 
утврђује резултате гласања на гласачком месту у складу са упутствима Комисије.

Члан 3.

Ова решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Житиште.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводине
Општина Житиште
Скупштина Општине Житиште
Број: I-014-9/2011
Дана: 24.11.2011. године

Председник СО Житиште
Филип Јонел с.р.

Исправка:
У Службеном листу Општине Житиште број 20/2011 од дана 07.11.2011. године врши се 

исправка и то на страни 18. Закључак број I-022-11/2011 код датума израде акта после „31“ брише се 
„марта“, а уноси се „новембра“.
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На основу члана 60. и 71. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 
65/08 и 41/09), члана 58. тачка 19. Статута Општине Житиште („Сл.лист Општине Житиште број 
16/08), а у складу са Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта Општине  Житиште,  Општинско веће Општине Житиште, на седници одржаној дана 31. 
октобра 2011. године, доноси

О д л у к у
о додели и поверавању средстава ЈКСП „Екос“ Житиште

Члан 1.

Јавном предузећу „Екос“ Житиште додељују се и поверавају средства у укупном износу од 
2.000.000,00 (двамилионадинара) наменских средстава од закупа пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољозаштитне појасеве, а у складу са Планом и Програмом коришћења ових 
средстава за 2011. годину.

Члан 2.

За спровођење ове Одлуке надлежан је Председник Општине као наредбодавац буџета, а 
Одељење Општинске управе задужено за финансије, буџет и трезор ће извршити одобрене и 
наложене преносе средстава у складу са чланом 2. ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. Одлуку објавити у 
„Службеном листу Општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-401-166/2011
Дана; 31.10.2011. године
Ж  И  Т  И  Ш  Т  Е

Председник Општинског већа
Председник Општине Житиште

Драган Миленковић 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, 
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          Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
           Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                         
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       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

		Година XXV          Житиште          24.11.2011. год           Број 22.





Излази по потреби                                                                  страна   1.


На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије“ број 72/09,81/09,64/10 и 24/11) и члана 42. Статута Општине Житиште (''Службени лист општине Житиште“,број 16/08), Скупштина Општине Житиште, на   седници одржаној  24. 11.  2011. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА


ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Члан 1.



Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу Постројења за управљање отпадом  у  КО Торда  (у даљем тексту: План).


Члан 2.



Оквирна граница планског подручја обухвата простор у КО Торда на потесу ,,Нађ Пуста“. Простор у обухвату плана је земљиште изван грађевинског подручја насељеног места Торда , оријентационе  површине око 105 ha.

  
Тачан опис границе и укупна површина обухвата Плана дефинисаће се по добијању ажурних геодетских подлога у фази израде Концепта Плана.


Члан 3.

План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и oбавезне прилоге.


            План нарочито садржи:


I. Текстуални део

      1.Увод


2.Границу и обухват грађевинског подручја


3.Поделу простора на посебне целине и зоне


      4.Намену земљишта


      5.Регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози  за израду плана


6.Нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план)


     7.Трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру


8.Правила уређења и правила грађења по целинама и зонама


9.Економску анализу и процену улагања из јавног сектора


     10.Локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта


II. Графички део.


III.Обавезне прилоге.


Члан 4.

      Рок за израду Плана је 4 (четири)  месеца од дана ступања на снагу ове од Одлуке.

Члан 5.


      Средства за израду Плана обезбеђује Министарство  рударства, заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије, Покрајински секретаријат  за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад и буџет Општине Житиште.


Члан 6.


        За План је обавезна израда Стратешке процене утицаја на животну средину.


Члан7.



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


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Скупштина Општине Житиште

Број : I-020-52/2011.

Дана : 22. 11. 2011.

Житиште

Председник Скупштине Општине

                                                                   Јонел  Филип  с.р.

         На основу члана 5. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије број 135/04 и 88/10'') и члана 42.  Статута Oпштине Житиште (''Службени лист Oпштине Житиште“,број 16/08), Скупштина Oпштине Житиште, на   седници одржаној  24. новембра   2011. године, доноси

ОДЛУКУ


О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА ЗА ПЛАН

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 1.


        Приступа  се изради Стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне регулације за изградњу Постројења за управљање отпадом  у  КО Торда (у даљем тексту: Стратешка процена утицаја).


Члан 2.

        Стратешка процена утицаја израђује се зa  Постројење за управљање отпадом  које је планирано  на  простору у КО Торда, на потезу ,,Нађ Пуст“ на земљишту изван грађевинског подручја насељеног места Торда , оријентационе  површине око 105 ha.

Члан 3.

        Разлози за израду  Стратешке процене утицаја садржани су у критеријумима прописаним чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије број 135/04 и 88/10'').

Члан 4.

        У оквиру Стратешке процене утицаја приказаће се питања и проблеми везани за животну средину, и то:

· сакупљање података о животној средини и процесима заштите животне средине на локацији одређеној у члану 2. ове Одлуке


· обради сакупљених података и извођење закључака и принципа заштите животне средине који ће се примењивати током изградње и рада Постројења за управљање отпадом


· израда процене могућих утицаја на животну средину на основу прикупљених података


· дефинисање јавног интереса 

Члан 5.

        Извештај Стратешке процене утицаја израђује се и садржи све потребне елементе         дефинисане Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, а нарочито:

1. полазне основе Стратешке процене


2. опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора


3. процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја животну средину

4. смернице за израду Стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене

      утицаја пројеката на животну средину


5. програм праћења стања животне средине у току спровођења плана и програма (мониторинг)


6. приказ коришћене методолигије и тешкоће у изради Стратешке процене


7. приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план и програм


8. закључке до којих се долази током израде извештаја о Стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности


9. друге податке од значаја за Стратешку процену

Члан 6.

      Орган надлежан за припрему плана и програма обезбедиће учешће заинтересованих органа и организација и јавности у поступку прибављања сагласности на Извештај о Стратешкој процени утицаја.

Члан 7.

       Рок за израду Стратешке процене утицаја  је 4 (четири)  месеца од дана ступања на снагу ове  Одлуке.

Члан 8.


     Носилац израде Стратешке процене утицаја одредиће се у складу са посебним законом.


Члан 9.

      Средства за израду Стратешке процене утицаја обезбеђује Министарство  рударства, заштите животне средине и просторног планирања Републике Србије, Покрајински секретаријат  за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад и буџет Општине Житиште.

Члан 10.


          Излагање Извештаја о Стратешкој процени утицаја за План детаљне регулације за изградњу Постројења за управљање отпадом на животну средину, на јавни увид и одржавање јавне расправе уредиће се посебном одлуком. 

Члан 11.

        Ова Одлука  је саставни део  Одлуке о изради  Плана детаљне регулације   за изградњу Постројења за управљање отпадом.


Члан 12.


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


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Скупштина Општине Житиште

Број : I-020-51/2011.

Дана : 22. 11. 2011.

Житиште

Председник Скупштине Општине

                                                                   Јонел  Филип  с.р.

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'' број 48/94 и 11/98) члана 25-28 и члана 42. тачка 7. Статута Општине Житиште (''Службени лист Општине Житиште'' број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 24.11.2011.године доноси


ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ ИТЕБЕЈ

Члан 1.


Поводом иницијативног предлога  Савета Месне заједнице Српски Итебеј са седнице одржане дана  24.10.2011.године , Иницијативе одборника СО Житиште од 9.11. 2011. године и закључка Општинског већа Општине Житиште  од 18. 11. 2011. године о прихватању иницијативе и упућивању Предлога Одлуке Скупштини Општине Житиште, расписује се Референдум на територији Месне заједнице Српски Итебеј на коме ће грађани Месне заједнице Српски Итебеј изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј односно Предлога одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј за период од 01.01.2012  до 31.12. 2016. године.


Члан 2.


      На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:


      '' Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј за период од 01.01.2012. до 31.12.2016 године.'' ?.

      На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са ''за'', или ''против''.


Члан 3.


     Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији Месне заједнице Српски Итебеј.


Члан 4.


     Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј  за период од 01.01.2012 до 31.12.2016 године одржаће се 9.,10., и 11 децембра 2011.године.Изјашњавање ће се одвијати на једном гласачком месту са седиштем у Дому културе у Српском Итебеју,Трг Слободе 2.


    Гласачко место ће бити отворено наведених дана од 08:00 до 20:00 часова.


Члан 5.


     Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму и народној иницијативи и Статута Општине Житиште.


Члан 6.


     Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања наредног у Службеном листу Општине Житиште.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


Скупштина Општине Житиште


Број: I-014-11/2011

Дана: 24. 11. 2011. године

Житиште                                                


                                                                                        Председник СО Житиште

                                                                                               Јонел  Филип с.р.

На основу члана 20. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл. гласник Републике Србије бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи (Сл. гласник РС бр. 48/94 и 11/98), члана 25.-28. и члана 42. тачка 7. Статута општине Житиште (Сл. лист општине Житиште број 16/2008), Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 24. 11. 2011. године доноси


ОДЛУКУ 


О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА 


НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ


Члан 1.


Поводом иницијалног предлога  Савета Месне заједнице Нови Итебеј са седнице која је одржана дана 07. новембра 2011. године ,  те иницијативе Одборника СО|Житиште од дана 9.11. 2011.и закључка Општинског већа општине Житиште од дана 18. Новембра  2011. године о прихватању иницијативе и упућивању предлога Одлуке Скупштини општине Житиште, расписује се референдум на територији Месне заједнице Нови Итебеј на коме ће се грађани Месне заједнице Нови Итебеј изјашњавати о иницијативи за увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Итебеј за период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. године.

Члан 2.

На референдуму ће се грађани изјашњавати о следећем питању:


„Да ли сте за доношење одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Итебеј за период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. године”


На питање из претходног става грађани ће се изјашњавати са „ЗА” или „ПРОТИВ”


Члан 3.

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Итебеј.


Члан 4.

Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Итебеј за период од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. године одржаће се у петак, 09. децембра, у суботу,10. децембра  и у недељу,  11. децембра 2011. године  у времену од 07,оо до 20,оо часова..             


Гласање ће се одвијати на једном гласачком месту: Дом културе Нови Итебеј, ул. Маршала Тита број 64.


Члан 5.


       Поступак спровођења референдума вршиће се у складу са одредбама Закона о референдуму и народној иницијативи и Статута општине Житиште.


Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Житиште”. 


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


Скупштина Општине


Број: I-014-10/2011.

Датум: 24. 11. 2011. године


ЖИТИШТЕ


Председник Скупштине


Општине Житиште

Јонел Филип с.р.

               На основу члана 22. става 1. Закона о финансирању локалне саоуправе ('' Службени гласник Републике Србије'' број 62/09 и члана 27. Статута Општине Житиште (''Службени лист Општине Житиште'', бр. 16/2008) Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној данa 24.11. 2011.године утврдила је,


ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 


МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ ИТЕБЕЈ           


Члан 1.


               Установљава се самодопринос у новчаном облику, за подручје Месне заједнице Српски Итебеј ,ради задовољавања заједничких потреба грађана.


                Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01.01.2012.године до 31.12.2016.године.


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 30.000.000,00 динара.


Члан 4.


Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се у следеће намене:


· За изградњу и одржавање тротоара 


· За одржавање тврдих путева и путева у атару,


· За довршење капела,


· Учешће у пројекту изградње фекалне канализације,


· Учешће у пројекту изградње атмосферске канализације


· За копање баштенске  каналске мреже у насељеном месту,


· Одржавање уличне расвете,поправку, проширење исте,


· Одржавање зеленила, јавних површина,парка и гробља,


· Набавка канцеларијског материјала, намештаја и ситног инвентара за потребе МЗ,


· Стварања услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,


· Помоћ у финансирању спортских клубова и одржавање спортских објеката,


· За довршење и опремање Дома културе,


· Финансирање рада стручне службе Месне заједнице,


· Помоћ у финансирању рада културно-уметничких и других организација и удружења грађана,


· Финансирање разних издатака Месне заједнице који се односе на вршење основне делатности Месне заједнице утврђене Статутом и осталих потреба које се утврђују програмом и финансијским планом.


Члан 5.


      Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и пребивалиште на територији МЗ.


      Одлуку о референдуму на подручју МЗ Српски Итебеј у складу са статутом Општине Житиште доноси Скупштина Општине Житиште.

Члан 6.


      Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног места Српски Итебеј, и то: запослена лица, предузетници, власници пољопривредног земљишта, и други порески обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.


Члан 7.


      Основица за обрачун самодоприноса у новцу је нето  зарада радника у радном односу остала нето примања радних људи и грађана која имају карактер зарада, приход на које се плаћа порез по закону,приход код лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност средствима у својини грађана, катастарски приход на земљу и исплаћена пензија.


Члан 8.


                  На основицу из члана 6. ове Одлуке плаћа се самодопринос и то:


· 3% на нето зараде радника,


· 3% за обвезнике пореза од самосталних делатности који плаћају порез на доходак грађана према стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,


· 3% на сва примања по основу уговора о делу, ауторских хонорара и осталих примања на основу Закона.


·  По основу власништва на земљу у вредности 20 кг. пшенице по једном катастарском јутру прерачунато у виду стопе на катастарски доходак, узимајући у обзир откупну цену пшенице за време жетве текућој години


· Пензионери могу по принципу добровољности, уз оверену изјаву о давању сагласности, плаћати самодопринос по стопи од 1%.


Члан 9.


      Овлашћује се Савет Месне заједнице Српски Итебеј да најкасније до 31.12.текуће године донесе Одлуку о висини стопе самодоприноса у смислу члана 8. става 4. ове Одлуке за наредну годину .Одлука се доставља Одељењу за финансије буџет и трезор сектор за локалну пореску администрацију ради спровођења, и објављује у Службеном листу Општине Житиште.


Члан 10.


      Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су ослобођени Законом.


       Грађани привремено запослени у иностранству као и грађани који немају пребивалиште на територији Месне заједнице Српски Итебеј могу добровпљно уплаћивати самодопринос на основу писане изјаве.


      Пензионери могудобровољно уплаћивати допринос на основу писане изјаве.


Члан 11.


      Самодопринос из зарада обрачунава и наплаћује исплатилац зарада приликом исплате сваке зараде.


      Самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који самостално обављају делатност личним радом и средствима у својини грађана и самодопринос који се утврђује на основу имовине и имовинских права, утврђује и наплаћује Општинска управа Житиште-Одељење за финансије и трезор-сектор за локалну пореску администрацију.


      Самодопринос који уплаћују пензионери врши се личном уплатом.


Члан 12.


      Обустављање самодоприноса исплатиоци су дужни уплатити у корист буџета Општине Житиште, или на наменски текући рачун Месне заједнице Српски Итебеј.

Члан 13.


      У колико се планирана средства из члана 3. ове Одлуке остваре пре истека времена на које је самодопринос уведен, престаје примена ове Одлуке даном остваривања


Члан 14.


      Савет Месне заједнице Српски Итебеј одговоран је за прикупљање и утрошак средстава самодоприноса, а својим Одлукама и финансијским планом ће утврђивати и одређивати приоритете радова  који ће се реализовати из средстава самодоприноса.


Члан 15.


      Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем изборних органа Месне заједнице Српски Итебеј, одборника у Скупштини Општине Житиште и на зборовима грађана Месне заједнице Српски Итебеј.


Члан 16.


      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 Oпштине Житиште иста ће се објавити у ''Службеном листу Општине Житиште''.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


Скупштина Општине Житиште


Број: I-011-14/2011.

Дана:24. 11. 2011.


       Житиште                                                


Председник Скупштине  Општине Житиште

Јонел  Филип с.р.



На основу члана 22. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник Републике Србије број 62/09, члана 27. Статута општине Житиште (Службени лист општине Житиште број 16/2008),Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 24.11.2011. године утврдила


ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ


О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ ИТЕБЕЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2012. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ


Члан 1.


Установљава се самодопринос у новчаном облику за подручје Месне заједнице Нови Итебеј  ради задовољавања заједничких потреба грађана.


Самодопринос се уводи за период од 5 (пет) година, почев од 01. 01. 2012. до 31. 12. 2016. године.


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 18.600.000,оо динара.


Члан 4.


Новчана средства остварена путем самодоприноса утрошиће се за:


· изградњу фекалне канализације,


· поправку и одржавање Дома културе и обнову инвентара,


· наставак поправке зграде Месне заједнице,


· одржавање уличне расвете и уличних артеских бунара,


· реконструкцију уличних канала и одржавање канала у баштама,


· Поправка асфалтних путева у насељу и бетонских тротоара и одржавање атарских путева


· Стварање услова за развој предузетништва, мале привреде и туризма,


· Одржавање и развој културних традиција,


· развој спорта и одржавање спортских објеката 


· Помоћ у финансирању рада спортских, културних и других организација  и удружења грађана на подручју Месне заједнице у вршењу својих активности,


· финансирање рада стручне службе Месне заједнице,


· Озелењавање насељеног места и одржавање јавних површина, паркова и гробља,


· за остале потребе вршења делатности Месне заједнице утврђене планом рада и финансијским планом Месне заједнице.


Члан 5.



      Одлуку о увођењу самодоприноса доносе сви пунолетни грађани који имају изборно право и  пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Итебеј.



Одлуку о референдуму на подручју Месне заједнице Нови Итебеј доноси Скупштина општине Житиште у складу са Статутом општине Житиште.


Члан 6.



       Обвезници самодоприноса су грађани чије је место пребивалишта на подручју насељеног места Нови Итебеј и то: запослена лица, предузетници, власници пољопривредног земљишта и други порески обвезници, у складу са позитивним законским прописима који регулишу ову област.



Члан 7.


Основица за обрачун самодоприноса у новцу је нето зарада радника у радном односу, остала нето примања радних људи и грађана која имају карактер зараде, приход на који се плаћа порез по закону, приход лица која самостално врше занатску и другу привредну делатност у својини грађана , катастарски приход земљишта. 


Члан 8.


На основице из члана 6. ове одлуке плаћа се самодопринос и то:


a) 3 % на нето зараде радника,


b) 3 % на обвезнике пореза од самосталне делатности који плаћају порез на доходак грађана према стварном нето приходу који чини основицу за утврђивање месног самодоприноса,


c) 3 % на сва нето примања на основу уговора о делу, привременог и повременог вршења послова, ауторских хонорара и других примања на која се плаћа порез по закону,


d) по основу власништва на земљу у висини вредности 25 кг пшенице по једном катастарском јутру  по откупној цени за време жетве у текућој години прерачунато у виду стопе на катастарски доходак.


Члан 9.


Овлашћује се Савет Месне заједнице Нови Итебеј да најкасније до 31. децембра текуће године донесе одлуку о висини стопе самодоприноса за следећу годину у смислу члана 7. тачка д) ове одлуке за наредну годину, што значи да се 25 кг пшенице прерачуна у динарску противвредност.


Члан 10.


Самодопринос се плаћа на сва примања и све приходе осим на оне који су законом ослобођени.


Грађани привремено запослени у иностранству као и грађани који немају пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Итебеј могу добровољно уплаћивати самодопринос на основу писане изјаве.


Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству по стопи од 1%, на основу писане изјаве.


Члан 11.


Самодопринос из зарада обрачунава и уплаћује исплатилац зараде приликом исплате сваке зараде, а самодопринос који плаћају власници пољопривредног земљишта и грађани који самостално обављају делатност личним радом средствима у својини грађана и самодопринос на имовину и имовинска права утврђује и наплаћује Општинска управа  Житиште – Оделење за финансије и трезор-сектор за локалну пореску администрацију, а по прописима и роковима  који важе за утврђивање и наплаћивање пореза из зарада и пореза на приход и имовину.


Самодопринос који се уплаћује добровољно на основу писане изјаве, врши се личном уплатом.

Члан 12



        Обустављени износ самодоприноса исплатиоци су дужни уплатити  у корист буџета Општине Житиште или на наменски текући рачун Месне заједнице Нови Итебеј.


Члан 13.



       Уколико се планирана средства из члана 3. ове одлуке остваре пре истека времена на које је самодопринос уведен, примена ове одлуке престаје даном остваривања планираних средстава.


Члан 14.


Савет Месне заједнице Нови Итебеј је одговоран за прикупљање и утрошак средстава месног самодоприноса а својим одлукама и финансијским плановима ће одређивати приоритет радова које ће извршавати из прикупљених средстава месног самодоприноса. 


Члан 15.



        Грађани остварују надзор над наплаћеним и утрошеним средствима самодоприноса путем изабранихн органа Месне заједнице Нови Итебеј, одборника у Скупштини општине Житиште и на зборовима грађана.


Члан 16.



         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,  ова одлука ће се објавити  у Службеном листу Општине Житиште.


Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


Скупштина Општине


Број: I-014/8/2011

Дана: 24.11.2011. године


Ж И Т И Ш Т Е


Председник СО Житиште


Јонел Филип с.р.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник РС'' број 48/94 и 11/98), Скупштина Општине Житиште, на седници одржаној дана  24.11.2011.године, доноси


РЕШЕЊЕ


О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

СРПСКИ ИТЕБЕЈ 


Члан 1.


      За спровођење референдума који ће се спровести дана 9.,10. И 11. Децембра 2011. Године, ради непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Српски Итебеј за период од 01.01.2012.године до 31.12.2016 године, образује се комисија у следећем саставу:


         - Богољуб Лонгинов председник


         - Велемир Петровић заменик председника


         - Златко Мркшић  члан


         - Дејан Јосић заменик члана


         - Андраш Берта члан


         - Милан Андријин заменик члана


Члан 2.


     Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:


 - Стара се о законитом спровођењу референдума


 - Стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума


 - Прописује обрасце за спровођење референдума


 - Утврђује и проглашава укупне резултате референдума


 - Обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној


  иницијативи и Одлуком Скупштине Општине о расписивању референдума.


 - Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује  правилност гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упуствима Комисије.


Члан 3.


      Ова Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу Општине Житиште“.


       Република Србија


       Аутономна Покрајина Војводина


       Општина Житиште


       Скупштина Општине Житиште                            


       Број: I-014-13/2011                                                                                                                                                                                                


       Дана : 24.11.2011.


                                                                 Председник Скупштине Општине Житиште 


                                                                                     Филип Јонел с.р.



На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС број 129/2007) и члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (Службени гласник РС 48/94 и 11/98), Скупштина општине Житиште, на седници одржаној дана 24.11.2011. године, доноси


Р Е Ш Е Њ Е


О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НОВИ ИТЕБЕЈ


Члан 1.



За спровођење референдума који ће се спровести дана 9., 10. и 11. децембра 2011. године, ради непосредног изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Итебеј за период од 01.01.2012. године до 31.12.2016. године образује се комисија у следећем саставу:


· Коршош Јожеф – председник Комисије


· Хевеши Шандор мл. – заменик председника


· Олар Јожеф – члан Комисије


· Зима Арпад – заменик члана


· Киш Бела – члан Комисије


· Перки Јожеф – заменик члана


Члан 2.



Комисија за спровођење референдума обавља следеће послове:


· стара се о законитом спровођењу референдума,

· стара се о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,


· прописује обрасце за спровођење референдума,


· утврђује и проглашава укупне резултате референдума,


· обавља и друге послове одређене Законом о референдуму и народној иницијативи и     Одлуком Скупштине Општине о расписивању референдума.


Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту у складу са упутствима Комисије.


Члан 3.


Ова решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Житиште.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводине


Општина Житиште


Скупштина Општине Житиште


Број: I-014-9/2011


Дана: 24.11.2011. године


Председник СО Житиште


Филип Јонел с.р.

Исправка:

У Службеном листу Општине Житиште број 20/2011 од дана 07.11.2011. године врши се исправка и то на страни 18. Закључак број I-022-11/2011 код датума израде акта после „31“ брише се „марта“, а уноси се „новембра“.


На основу члана 60. и 71. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 58. тачка 19. Статута Општине Житиште („Сл.лист Општине Житиште број 16/08), а у складу са Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине  Житиште,  Општинско веће Општине Житиште, на седници одржаној дана 31. октобра 2011. године, доноси


О д л у к у


о додели и поверавању средстава ЈКСП „Екос“ Житиште


Члан 1.


Јавном предузећу „Екос“ Житиште додељују се и поверавају средства у укупном износу од 2.000.000,00 (двамилионадинара) наменских средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини за пољозаштитне појасеве, а у складу са Планом и Програмом коришћења ових средстава за 2011. годину.


Члан 2.


За спровођење ове Одлуке надлежан је Председник Општине као наредбодавац буџета, а Одељење Општинске управе задужено за финансије, буџет и трезор ће извршити одобрене и наложене преносе средстава у складу са чланом 2. ове Одлуке.


Члан 3.


Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.


Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


Општина Житиште


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


Број: IV-401-166/2011


Дана; 31.10.2011. године


Ж  И  Т  И  Ш  Т  Е


Председник Општинског већа


Председник Општине Житиште


Драган Миленковић с.р.

С А Д Р Ж А Ј


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


1. Одлука  о  изради  Плана  детаљне  регулације  за  изградњу постројења за управљање отпадом  
1.

2. Одлука о изради стратешке процене утицаја на План детаљне регулације за изградњу постројења за управљање отпадом на животну средину
3.


3. Одлука о расписивању референдума на територији Месне заједнице Српски Итебеј
5.

4. Одлука о расписивању референдума на територији Месне заједнице Нови Итебеј
6.


5. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Српски Итебеј за период од 01.01.2012. године до 31.12.2016. године
7.


6. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Нови Итебеј за период од 01.01.2012. године до 31.12.2016. године
10.


7. Решење о образовању комисије за спровођење референдума на територији Месне заједнице Српски Итебеј
13.


8. Решење о образовању комисије за спровођење референдума на територији Месне заједнице Нови Итебеј
14.


9. Исправка
14.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


1. Одлука о додели и поверавању средстава ЈКСП „Екос“ Житиште
15.

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.                                         
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