
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXIX         Житиште         10.11.2015.           Број 31. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
 
 

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 10.11.2015. године доноси  
 
 

Р е ш е њ е 
 
I 
 

 Даје се сагласност на измене и допуне Плана јавних набавки општине Житиште за 2015. годину број 
II-404-5/2015-3 донетог 09.11.2015. године од стране Председника општине Житиште. 

 
II 
 

У ''Службеном листу општине Житиште'' објавити План набавки за 2015. годину. 
 

III 
 

 Ово Решење ступа на снагу од дана објављивања у ''Службеном листу општине Житиште''. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Броj IV-06-79/2015-3 
Дана: 10.11.2015  
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 („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 60. Статута 
општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 16/2008) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету,  доносим дана 09. новембра 
2015. године, следеће 
 

Измене и допуне Плана набавки Општине Житиште за 2015. годину  
Ре
д. 
бр
. 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процењен
а вредност 

Планирана средства у 
буџету/фин. плану 

(са ПДВ-ом) Врста 
поступка 

Оквирни датум 
Напомена 

Износ Конто Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
Уговора 

 Радови         

1. 

Санација зграде Дома културе 
у Торди 2.500.000 3.000.000 511 

Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 
Новембар Новембар Децембар – 

јануар 2016. ИЗМЕНА 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна из разлога реконструкције и спречавања даљег пропадања објекта. Обезбеђено је само део средстава за 
примарне најнеопходније поправке - санације.  

2. 

Реконструкција Дома културе у 
Банатском Карађорђеву 
 

3.750.000 4.500.000 511 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 
Новембар Новембар Децембар – 

јануар 2016. ИЗМЕНА 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна из разлога реконструкције и спречавања даљег пропадања објекта. Обезбеђено је само део средстава за 
примарне најнеопходније поправке - санације.  Процењена вредност утврђена на основу предрачуна и предмера радова 

3. 

Реконструкција грејања  и 
климатизације Дома културе и 
пратећих објеката у Српском 
Итебеју 
 

2.750.000 3.300.000 511 

 
Поступак јавне 
набавке мале 

вредности Новембар Новембар Децембар – 
јануар 2016. ДОПУНА 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка је неопходна из разлога реконструкције и спречавања даљег пропадања објекта. Обезбеђено је само део средстава за 
примарне најнеопходније поправке - санације.  

 

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 Услуге         

1. 

Стручан надзор на санацији 
зграде Дома културе у Торди 
 

75.000 90.000 424 Члан 39. 
став 2. Новембар Новембар Децембар – 

јануар 2016. ИЗМЕНА 

Разлог и оправданoст набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом када су грађевински радови у питању. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора од претходне 3 године за различите грађевинске радове као и на основу 
вредности и обима радова који ће се извести. 
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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-404-5/2015-3 Председник Општине Житиште 
Дана: 09.11.2015.год.                          Митар Вучуревић с.р. 
 
 
 

2. 

Стручан надзор на 
реконструкцији Дома културе у 
Банатском Карађорђеву 
 

112.500 135.000 424 Члан 39. 
став 2. Новембар Новембар Децембар – 

јануар 2016. ИЗМЕНА 

Разлог и оправданoст набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом када су грађевински радови у питању. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора од претходне 3 године за различите грађевинске радове као и на основу 
вредности и обима радова који ће се извести. 

3. 

Стручан надзор на 
реконструкцији грејања  и 
климатизације Дома културе и 
пратећих објеката у Српском 
Итебеју 
 

83.333 100.000 424 Члан 39. 
став 2. Новембар Новембар Децембар – 

јануар 2016. ДОПУНА 

Разлог и оправданoст набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом када су грађевински радови у питању. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора од претходне 3 године за различите грађевинске радове као и на основу 
вредности и обима радова који ће се извести. 



 
 
 

 
 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

1. Решење о сагласности на измене и допуне Плана јавних набавку за 2015. годину..... .......................... ....1.  
2. Измене и допуне Плана набавки општине Житиште за 2015. годину .................................................... ....2. 

 
 
 

 
 

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.                                       
 

 
 

 


