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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVIII         Житиште          26.9.2014.           Број 28. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије 

број 129/07 и 83/2014 – др закон“) и члана 38. става 5. Закона о удружењима („Службени гласник 

Републике Србије број 51/09 и 99/2011 - др. закони“) члана 61. Статута Општине Житиште ("Сл. 

лист Општине Житиште" бр. 34/2013 – пречишћен текст), Општинско веће општине Житиште на 

седници одржаној 26.9.2014. године донело је: 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА 
 

 

Члан 1. 

Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријумии поступак 

финансирања удружења средствима буџета општине Житиште (у даљем тексту: Општина). 

 

Члан 2. 

Средства намењена удружењима из чл. 2. Овог Правилника могу да се користе за 

реализацију пројеката из следећих области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, 

заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са 

Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, 

заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, 

заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, рибарства, заштите потрошача, 

борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење 

искључиво и непосредно следи јавне потребе. 

Општина својом одлуком може расписати конкурс са доделу средстава само за поједине 

области из става 2. овог члана. 

Члан 3. 

Право учешћа у расподели средстава буџета општинеЖитиште, имају удружења која су 

регистрована на територији општине Житиште, с тим да иста све пројектне активности морају 

реализовати на територији општине Житиште или ван територије општине Житиште, а да својим 

активностима унапређују области од значаја општину. 

 

Члан 4. 

Општина ће финансирати пројекте, програме и програмскe активности удружења. 

Средства за финансирање опредељују се Одлуком о буџету Општине за сваку буџетску годину  

Средства из става 2. овог члана се расподељују на следећи начин: 

- 90% - јавним конкурсом за финансирање пројеката, 

- 10% - непосредно,по писаном захтеву Удружења, а по одобрењу председника 

Општине 

Члан 5. 

Комисију за сарадњу са удружењима образује Општинско веће општине Житиште. 

Комисија има  укупно 5 (пет) чланова и  састоји  се од председника, заменика председника и 

чланова Комисије које предлаже Председник општине на мандатни период од 4 (четири) године, 

са могућношћу разрешења.  
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Члан 6. 

Једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу. 

Вредност тражених и одобрених средстава из буџета општине Житиште не сме бити већа од 

200.000,00 динара. 

Средства из става 1. овог члана удружења могу утрошити за: 

- трошкове набавке услуга, уколико одговарају тржишним ценама, 

- трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију пројекта, 

- остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: информисање, 

евалуација пројекта, оглашавање, штампање, трошкове организације, обука итд., 

укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), 

- куповину непокретности 

- трошкови ПДВ-а, реновирање и адаптација пословних просторија, закуп пословних 

просторија и комуналне услуге.  

У случају да се средства одобре за намену из алиније 4 става 2. овог члана, у случају 

престанку рада удружења који је прибавио непокретност, иста прелази у својину Општине. 

Неприхватљиви трошкови, односно тршкови који се не могу финасирати из средстава 

буџета општине Житиште су : 

- дугови и покривање губитака, пристигле пасивне камате,  

- друге ставке које се већ финансирају из других пројеката 

 

Члан 7. 

Председник општине Житиште уз сагласност  Општинског већа општине Житиште,  

доноси Одлуку о расписивању јавног  конкурса, заједно са текстом конкурса за  доделу 

средстава за финансирање пројеката удружења. 

Јавни конкурс се расписује једном или два пута годишње у зависности од утрошка 

предвиђених средстава предвиђених за финансирање из буџета општине. 

Ако се на основу прихваћених пријава по конкурсима не искористе сва финансијска 

средства буџета планирана за пројекте, јавни конкурс се може расписати и више пута. 

 

Члан 8. 

Текст конкурса садржи: 

 

1. предмет јавног конкурса; 

2. намену и износ средстава за коју се конкурс спроводи; 

3. организације које имају право на подношење пријава; 

4. услове које подносилац пријаве мора да испуњава; 

5. максимална вредност пројекта којим Удружење може конкурисати; 

6. документа која је потребно приложити уз пријаву; 

7. ближа упуства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за 

финансирање пројеката Удружења; 

8. место и рок за достављање пријаве; 

9. рок за доношење одлуке о избору; 

10. начин објављивања одлуке. 

 Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и 

критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката за област за коју се расписује јавни 

конкурс, као извод из овог Правилника издаваће се и објављивати као прилог уз текст конкурса. 

Јавни  конкурс  за  доделу  и  коришћење  средстава  објављује  се  на  на огласној табли 

општине Житиште, званичној интернет презентацији Општине, као и у средствима јавног 

информисања са којима Општина сарађује. 

 

Члан 9. 

Удружење подноси пријаву са конкурсном документацијом у предвиђеном року Комисији. 

Конкурсна документација садржи: 

- Пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта ); 
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- Фотокопију решења о упису у Регистар у Агеницији за привредне регистре (АПР); 

- Фотокопију ПИБ обрасца; 

Пријавни образац је саставни део овог Правилника. 

Удружење на конкурс доставља један штампани оригинал конкурсне документације који је 

потписан и оверен печатом. 

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се 

процени на најбољи могући начин. 

 

Члан 10. 

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци. 

Пријава се предаје на писарницу општине Житиште или шаље поштом на адресу: 

Општина Житиште 

Комисија за сарадњу са удружењима 

Цара Душана 15 

23210 Житиште 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или 

испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање. 

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 

- Назив подносиоца пријаве,  

- Адреса подносиоца пријаве, 

- назив пројекта 

- напомену да се пријава подноси на конкурс за доделу средстава удружењима  

- напомену „не отварати“. 

Члан 11. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса на огласној табли 

Општине. 

Члан 12. 

 Комисија из члана 5. Правилника  ће накнадно донети Упутство по којем ће се вршити 

оцењивање предлога пројеката.  

  Упутство по којем ће се вршити оцењивање предлога Комисија ће донети најкасније 15 дана 

од дана именовања Комисије. 

Члан 13. 

Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број поена, на основу кога ће 

бити сачињена бодовна ранг листа. 

Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге 

пројекта. 

Отварање пристиглих предлога пројеката вршиће се пред присутним члановима комисије. 

Подносиоци предлога пројеката могу бити позвани од стране Комисије за презентацију 

свог предлога пројекта у случају нејасноћа. 

 

Члан 14. 

У случају подношења предлога пројекта која је неблаговремена, недозвољена и издата од 

неовлашћеног лица, иста ће бити одбијена. 

Члан 15. 

По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року до 30 дана од завршетка 

конкурса израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу. 

Извештај садржи све поднете пријаве прелиминарну листу са бодовима предложених 

пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати од стране Општине. 

Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли Општине и на интернет 

порталу Општине. Извештај се доставља Председнику општине и општинском Већу. 

 Незадовољни подносиоци пријава имају право на приговор Комисији на истакнуту ранг листу 

у року од 3 дана од дана истицања. Евентуалне приговоре решава Комисија у року од 3 дана од 

дана истека рока за приговор. 

Општинско веће на основу извештаја доноси Закључак о избору пројеката која ће се 
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финансирати из буџета Општине Житиште. 

Против Закључка из става 5.овог члана није допуштена жалба. 

Уговор потписује Председник општине са овлашћеним представницима удружења. 

    

Члан 16. 

Уговор о финансирању пројекта из буџета општине Житиште садржи: 

- податке о уговорним странама (име, адреса, ПИБ, лице овлашћено за заступање); 

- назив и садржину пројекта; 

- укупну вредност пројекта; 

- износ средстава која се додељују из буџета Општине Житиште за реализацију пројекта; 

- крајњи рок за реализацију пројекта; 

- права и обавезе уговорних страна; 

- услове за раскид уговора; 

- начин решавања спорова 

Члан 17. 

Корисници средстава из овог Правилника дужни су да Комисији доставе наративни и 

финансијски извештај о реализацији пројекта након 30 дана од дана завршетка реализације пројекта 

односно најкасније до 1. октобра наредне године. 

 

Образац за наративни и финансијски извештај је саставни део овог Правилника. 

Уколико удружење није достављало тражене извештаје из става 1. овог члана 

или ако су одобрена средства ненаменски утрошена, корисници средстава су дужни да у буџет 

општине Житиште врате уплаћена средства, у року од 30 дана од дана раскида уговора о додели 

средстава уз увећање каматне стопе законом утврђене. 

У  случају  да корисник средстава врши злоупотребу  права из закљученог уговора, као  и 

у случају непоступања по захтеву из претходног става овог члана за враћање додељених 

средстава у буџет општине Житиште, Председник општине уз сагласност Општинског већа 

општине Житиште ће покренути одговарајући поступак пред надлежним судом, за свесно 

кршење уговорних одредаба, злоупотребу и ненаменско трошење средстава из буџета општине 

Житиште.  

Уколико се правоснажном одлуком надлежног суда утврди да је корисник средстава 

буџета општине Житиште вршио злоупотребе или ненаменско коришћење средстава, таквим 

удружењима поновим конкурсима и за нове пројекте не могу се додељивати средства из буџета 

општине Житиште. 

Члан 18. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину 

финансирања пројеката удружења број II-401-6/2013 („Сл лист општине Житиште 

1/2013). 

Члан 19. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Житиште“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

БРОЈ: IV-06-65/2014 

ДАНА: 26.9.2014.године 

ЖИТИШТЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

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 26.09.2014. године доноси  

 

 

Р е ш е њ е 

 

I 

 

 Даје се сагласност на измене и допуне Плана јавних набавки општине Житиште за 2014. 

годину број II-404-17/2014 донетог 25.09.2014. године од стране Председника општине Житиште. 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снау од дана објављивања у ''Службеном листу општине Житиште''. 

 У ''Службеном листу општине Житиште'' објавити План набавки за 2014. годину. 

 Решење објавити у ''Службеном листу општине Житиште''. 
 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Броj IV-06-65/2014 

Дана: 26.09.2014  

Ж и т и ш т е 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Председник општине, 

              Председник Општинског већа, 

                                                                                                    

 

   Митар Вучуревић с.р. 
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          На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 124/2012) и члана 60. Статута општине Житиште (Службени лист Општине Житиште 

број 16/2008) доносим дана 25. септембра 2014. године следеће 
 

Измене и допуне Плана набавки Општине Житиште за 2014. годину 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ре

д. 

бр. 

Предмет набавке/ 

ОРН 
Процењена 

вредност 

Планирана средства у 

буџету/фин. плану 

(без ПДВ-а) 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 

Напомена 

Износ Конто 
Покретања 

поступка 

Закључења 

уговора 

Извршења 

Уговора 

 Добра         

1. 

Набавка антивирус софтвера за 

потребе Општинске управе 

Житиште 

 

1.000.000 1.000.000 423 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Октобар 

2014. 

Октобар 

2014. 

Новембар  

2014. – 

Новембар 

2015. 

  

 
Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи у циљу заштите информационог система Општинске управе Житиште. Процена вредности је утврђена на основу анализе 

цена на тржишту путем интернета. 
 Услуге         

1. 

Геодетско-технички радови на 

уређењу пољопривредног 

земљишта путем комасације и 

премер грађевинског реона за 

КО Банатско Карађорђево 

 

80.000.00

0 

80.000.000 424 

 

Отворени 

поступак 

Септембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 2014. 

– Децембар 

2017. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи на основу усвојеног Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житиште 

усвојеног 21. октобра 2013. године, на седници Скупштине општине Житиште, објављеног у „Службени лист Општине Житиште“ број „35“. 

Процена вредности је извршена на основу усвојеног Програма комасације за насељено место Банатско Карађорђево из 2011. године за који је 

добијена сагласност од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

2. 

Надзор за реконструкцију Дома 

културе у Житишту II фаза 

 

200.000 200.000 424 

 

Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Новембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 2014. 

– Фебруар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Општина Житиште предвидела је у Измени Плана набавки 2014. набавку радова на реконструкцији Дома културе у Житишту – друга фаза, и 

обавезна је да ангажује стручна лица која би вршила надзор над радовима који се изводе.  По званичном ценовнику Инжењерске коморе за цене 

надзора износи 3% од уговорене вредности радова, а у овом случају је у обзир узета процењена вредност радова. 

3. 

Надзор за реконструкцију Дома 

културе у Банатском 

Карађорђеву  

150.000 

 

150.000 424 Поступак 

јавне набавке 

мале 

Новембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 2014. 

– Фебруар 

2015. 
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вредности 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Општина Житиште предвидела је у Измени Плана набавки 2014. набавку радова на реконструкцији Дома културе у Банатском Карађорђеву, и 

обавезна је да ангажује стручна лица која би вршила надзор над радовима који се изводе. По званичном ценовнику Инжењерске коморе за цене 

надзора износи 3% од уговорене вредности радова, а у овом случају је у обзир узета процењена вредност радова. 

4. 

Надзор за радове на формирању 

Услужног центра у згради 

Општинске управе у Житишту 

 

50.000 50.000 424 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. – Јануар 

2015. 

 

Јануар 2015. –

Фебруар 2015. 
 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Општина Житиште предвидела је у Измени Плана набавки 2014. набавку радова на формирању Услужног центра у згради Општинске управе у 

Житишту, и обавезна је да ангажује стручна лица која би вршила надзор над радовима који се изводе. По званичном ценовнику Инжењерске 

коморе за цене надзора износи 3% од уговорене вредности радова, а у овом случају је у обзир узета процењена вредност радова. 

5. 

Надзор за изградњу црпне 

станице за одводњавање у 

Житишту  

 
 

300.000 300.000 424 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Новембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. – Јануар 

2015. 

 

Јануар 2015. –

Март 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Општина Житиште предвидела је у Измени Плана набавки 2014. набавку радова на изградњи црпне станице у Житишту, и обавезна је да 

ангажује стручна лица која би вршила надзор над радовима који се изводе. По званичном ценовнику Инжењерске коморе за цене надзора износи 

3% од уговорене вредности радова, а у овом случају је у обзир узета процењена вредност радова. 

6. 

Услуге израде пројектно-

техничке документације грејања 

у згради МК МЗ Торак 
 

250.000 250.000 424 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Новембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 2014. 

–Јануар 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Неопходно је урадити пројектно техничку документацију за грејање у згради МК МЗ Торак ради привођења крају радова на инвестицији исте.  

Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора,  рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 

7. 

Надзор за  реконструкцију зграде 

МК Нови Итебеј  

50.000 50.000 424 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Новембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Јануар 2015. –

Фебруар 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Општина Житиште предвидела је у Измени Плана набавки 2014. набавку радова на реконструкцији зграде МК Нови Итебеј, и обавезна је да 

ангажује стручна лица која би вршила надзор над радовима који се изводе. По званичном ценовнику Инжењерске коморе за цене надзора износи 

3% од уговорене вредности радова, а у овом случају је у обзир узета процењена вредност радова. 

8. 

Надзор радова на детаљним 

истраживањама хидрогеолошких 

термоминералних вода у Торди 
 

100.000 100.000 424 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. – 

Јануар 2015. 

 

Јануар 2015. –

Март 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Општина Житиште предвидела је у Измени Плана набавки 2014. набавку радова на детаљним истраживањима термоминералних вода у Торди, и 

обавезна је да ангажује стручна лица која би вршила надзор над радовима који се изводе. По званичном ценовнику Инжењерске коморе за цене 

надзора износи 3% од уговорене вредности радова, а у овом случају је у обзир узета процењена вредност радова. 
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 Радови         

1. 

Реконструкција Дома културе у 

Житишту – II фаза 
 

8.300.000 8.300.000 511 Отворени 

поступак 

Октобар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 2014. 

– Фебруар 

2015. 

 

 
 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна из разлога привођења крају радова на реконструкцији објекта у Житишту. Процена вредности је утврђена од стране 

стручног лица архитектонског смера. 

2. 

Реконструкција Дома културе у 

Банатском Карађорђеву 

4.150.000 

 

4.150.000 511 Отворени 

поступак 

Октобар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 2014. 

– Фебруар 

2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Неопходно је реконструисати објекат ради спречавања даљег пропадања Дома културе. Процена вредности је утврђена од стране стручног лица 

архитектонског смера. 

3. 

Набавка радова за формирање 

Услужног центра у згради 

Општинске управе у Житишту 
 

1.450.000 1.450.000 511 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. – Јануар 

2015. 

 

Јануар 2015. –

Фебруар 2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Неопходно је формирати услужни центар како би се подигао квалитет услуга Општинске управе. Процена вредности је утврђена од стране 

стручног лица архитектонског смера. 

4. 

Реконструкција зграде МК Нови 

Итебеј  

 
 

750.000 750.000 511 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Новембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. 

 

Јануар 2015. –

Фебруар 2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 
Неопходно је реконструисати објекат ради спречавања даљег пропадања Месне канцеларије. Процена вредности је утврђена од стране стручног 

лица архитектонског смера. 

5. 

Изградња црпне станице за 

одводњавање  у Житишту 
 

7.915.000 7.915.000 511 Отворени 

поступак 

Новембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. – Јануар 

2015. 

 

Јануар 2015. –

Март 2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

На основу Одлуке о буџету I-400-8/2013 „Службени лист општине Житиште“ број „47“ од 18.12.2013. године и Табеле преглед капиталних 

расхода – пројеката за период од 2014 - 2016. године..  Процена вредности је утврђена од стране стручног лица архитектонског смера. 

6. 

Набавка радова на детаљним 

истраживањама хидрогеолошких 

термоминералних вода у Торди 

 
 

2.500.000 2.500.000 511 Поступак 

јавне набавке 

мале 

вредности 

Децембар 

2014. 

 

Децембар 

2014. – 

Јануар 2015. 

 

Јануар 2015. –

Март 2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

На основу резултата добијених испитивањем ових бушотина утврђено је да постоје добри услови за добијање квалитетне термоминералне воде у 

Торди.  Процена вредности је утврђена од стране стручног лица архитектонског смера. 
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Измењени и допуњени План набавки ће се примењивати након добијања сагласности од Општинског већа Општине Житиште. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: II-404-17/2014 Председник Општине Житиште 

Дана: 25.09.2014.                  Митар Вучуревић с.р. 

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
 Добра         

1. 

Набавка огрева за социјално 

угрожене породице избеглих и 

интерно расељених лица 

 

187.500 187.500 426 Члан 39. 

став 2. 

Октобар 

2014. 

Октобар 

2014. 

Октобар  

2014. 

 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

На основу захтева Повереништва Општине Житиште одобрена средства решењем Комесеријата у висини од 225.000,00 динара.  Процена 

вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту (2% годишње). 

 Услуге         

1. 

Услуга израде акта: „Процена 

угрожености општине Житиште 

од елементарних непогода и 

других несрећа“ 

 

250.000 250.000 424 

 

Члан 39. 

став 2. 

Новембар 

2014. 

Децембар 

2014. 

Децембар 

2014. – Јануар 

2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; начин 

утврђивања процењене вредности 

Сходно Закону о ванредним ситуацијама Процена угрожености се израђује на предлог Општинског штаба за вандредне ситуације. Процена 

вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту (2% годишње).  
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С А Д Р Ж А Ј 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

 

1.Правилник о начину финансирања пројеката удружења ..........................................................1. 

2. Решење о давању сагласности на измене и допуне јавних набавки  ......................................5. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

1. Измене и допуне Плана јавних набавки Општине Житиште за 2014. годину .......................6. 

 

 
 

 

 

 

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.                                       
 

 

 

 


