
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVIII         Житиште            24.11.2014.           Број 31. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

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

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

47/2013) и члана 60 Статута Општине Житиште (Сл.лист општине Житиште бр. 16/2008), Општинско 

веће Oпштине  Житиште, на седници одржаној дана 24.11.2014 године, донело је 

 

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

Члан 1. 

 

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

утврђивање пореза на имовину.  

Члан 2. 

 

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

опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима 

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

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

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

овог члана. 

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

            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. 

 

Члан 3. 

 

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

Житиште. 

Члан 4. 

  

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

Житиште , а примењује се од 01. јануара 2015. године, када престаје да важи Одлука број I-020-

62/2013 од 29.11.2013.године.  

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

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинско веће Општине Житиште 

Број: IV-06-80/2014-6 

Дана: 24.11.2014.године                                                     Председник     

ЖИТИШТЕ                                                 Општинског већа Општине Житиште 

                                                                                        Митар Вучуревић с.р.                                                                                                                                                                                               
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СПИСАК ЗОНА 

(назив зоне и гренице зоне) 

 

Прва зона обухвата територију катастарске општине  насељеног места Житиште  

 

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

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

 

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

Вишњићево.   

 

Пољопривредно и шумско земљиште подељено је у шест зона по класама земљишта и обухвата 

територију целе Општине Житиште.  

 

Пољопривредно земљиште 1. Класе 

Пољопривредно земљиште 2. Класе 

Пољопривредно земљиште 3. Класе 

Пољопривредно земљиште 4. Класе 

Пољопривредно земљиште 5. Класе 

Пољопривредно земљиште 6. Класе 
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 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  60  Статута општине  Житиште (''Службени лист Општине Житиште бр. 16/2008) 

Општинско веће Општине Житиште, дана 24.11.2014 године, донело је 

 

 

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ  ЖИТИШТЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2015. 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 2015. 

годину на територији општине  Житиште  у  Првој зони износе   по 1м2: 

 1) грађевинског земљишта                                             ____105,00___ динара 

 2) станова                                                                    _ 37.380,00__  динара 

 3) кућа за становање _ 17.000,00___ динара 

 4) пословних зграда и дугих (надземних и  

                 подземних) грађевинских објеката  

                 који служе за обављање делатности ___20.000,00_ динара 

 5) гаража и гаражних места ___13.300,00_ динара. 

 

 

             Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. 

годину на територији општине  Житиште  у  Другој  зони износе по 1м2: 

 1) грађевинског земљишта                                             ____105,00___ динара 

 2) станова                                                                     _23.800,00___  динара 

 3) кућа за становање _13.000,00___ динара 

 4) пословних зграда и дугих (надземних и  

                 подземних) грађевинских објеката  

                 који служе за обављање делатности ___20,000,00__ динара 

 5) гаража и гаражних места ___13.300,00__ динара. 

 

 

            Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. 

годину на територији општине  Житиште   у  Трећој зони износе по 1м2: 
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 1) грађевинског земљишта                                             ____105,00___ динара 

 2) станова                                                                    _ 23.800,00__  динара 

 3) кућа за становање _  13.000,00__ динара 

 4) пословних зграда и дугих (надземних и  

                 подземних) грађевинских објеката  

                 који служе за обављање делатности _ 20.000,00__ динара 

 5) гаража и гаражних места __13.300,00_ динара. 

 

 

            Просечне цене квадратног метра за пољопривредно  и шумско земљиште, за утврђивање 

пореза на имовину за 2015.годину на територији Општине Житиште по класама износи по 1.м2: 

                                                      Пољопривредно земљиште          Шумско земљиште  

 
1. Класа ........................         62.00 динара                                          
2. Класа.........................         51,00 динара                                                                                         
3. Класа.........................         43,00 динара                                          
4. Класа.........................         37,00 динара                                          
5. Класа.........................         30,00 динара                                          
6. Класа.........................         27,00 динара                                                

          

Члан 3. 

 

 

Ову одлуку објавити у  Службени лист Општине Житиште   и на интернет страни  Општине 

Житиште. 

Члан 4. 

 

  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службени лист Општине 

Житиште , а примењује се од 01. јануара 2015. године када престаје да важи Одлука број : I-020-

60/2013  

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општинско веће Општине Житиште 

Број: IV-06-80/2014-7 

Дана 24.11.2014.године 

ЖИТИШТЕ                                                                             

                                                                                       Председник                                                                                                                                                                                  

                                                                  Општинског већа Општине Житиште 

 

                                                                                   Митар Вучуревић с.р. 
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На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007), и члана 61. тачка 7. Статута општине Житиште –пречишћен текст („Службени лист 

општине Житиште“ број 34/2013), Општинско веће Општине Житиште дана 24.11.2014. године на 

својој седници донело је 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА 

ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА 

Члан 1. 

Општинско веће Општине Житиште доноси Одлуку о расписивању Огласа за постављање 

заменика начелника Општинске управе Житиште на временски период од 5 година са следећим 

текстом: 

„На основу члана 46. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ број129/2007), 

и члана 61. тачка 7. Статута општине Житиште-пречишћен текст („Службени лист општине 

Житиште“ број 34/2013), и Одлуке општинског Већа општине Житиште  („Службени лист општине 

Житиште“ број 16/2008),  Општинско веће Општине Житиште расписује 

О Г Л А С 

ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ НА ПЕРИОД ОД ПЕТ ГОДИНА 

Место рада: Житиште 

Број извршилаца:1 

Општи услови за рад на радном месту су: 

1. да је држављанин/држављанка Републике Србије, 
2. да ја пунолетан/пунолетна 
3. да има општу здравствену способност 
4. да има прописану стручну спрему 
5. да није осуђиван/а и да се не води кривични поступак за кривично дело на безусловну казну 

затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га/је чини неподобним/неподобном за 

обављање послова у државном органу. 

Посебни услови за рад на радном месту су: 

1. завршен правни факултет 
2. положен стручни испит за рад у органима државне управе 
3. најмање пет година радног искуства у струци. 

Кандидат/киња је у обавези да поднесе следећу документацију 

1. пријава 
2. оверну фотокопију дипломе правног факултета 
3. оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима или 

оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту 
4. доказ о општој здравственој способности(за  лица која се пријаве по овом огласу, а запослена 

су у Општинској управи општине Житиште наведени доказ ће се узети из персоналног досијеа 

запосленог) 
5. уверење о радном искуству 
6. уверење да лице није осуђивано за кривично дело , којим је предвиђена казна затвора од 

најмање 6 месеци 



Број 31.   24.11.2014. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  6 

 

7. уверење да се не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за 

обављање послова у државном органу, 
8. оверена фотокопија извода из књиге држављана .     
9. оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
10. оверена фотокопија личне карте, 

 

Пријаве се подносе у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у Огласним новинама 

Националне службе за запошљавање-„Послови“ на следећу адресу: Општинско Веће општине 

Житиште, ул. цара Душана бр.15, 23210, Житиште, са назанаком: „За Оглас за избор  заменика 

нaначелника ОУ“- у затвореној коверти. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Председник Општинског већа 

Митар Вучуревић с.р.“ 

 

Члан 2. 

Оглас објавити у листу ''Послови'' Националне службе за запошљавање и на званичној интернет-

презентацији Општине Житиште“ 

Члан 3. 

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

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: IV-101- 11/2014 
Датум:24.11.2014. године 
ЖИТИШТЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Митар Вучуревић с.р.  
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С А Д Р Ж А Ј 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

 

1. Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на треиторији општине Житиште  .................1. 

2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Житиште .............................3. 

3. Одлука о расписивању Огласа за постављење заменика Начелника Општинске управе Општине 

Житиште на период од пет година .............................................................................................................5. 

 

 
 

 

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.                                       

 

 

 

 


