
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXIX         Житиште            8.1.2015.           Број  3. 
Излази по потреби                                                           страна  1. 
 
На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ број 129/2007) и 
члана 61. Статута општине Житиште ( ,,Службени лист Општине Житиште“ број 16/2008) 
Општинско веће општине Житиште, на седници одржаној дана 08.01.2015. године донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I 
 

 Даје се сагласност на План набавки Општинe Житиште за 2015. годину број II-404-5/2015 
донетог 08.01.2015. године од стране Председника општине Житиште. 
 

II 
 

 У „Службеном листу Општине Житиште“ објавити План набавки за 2015. годину. 
 

III 
 

 Ово решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу Општине Житиште. 
   
  
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: IV-06-11/2015 
Дана: 08.01.2015. 
Житиште 
 
 
                                                                                              Председник Општинског већа 
                                                                                       Председник Општине Житиште 
 
                                                                                           Митар Вучуревић с.р. 
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ПЛАН НАБАВКИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред. 
број 

Предмет набавке/ 
ОРН 

Процењена 
вредност 

Планирана 
средства у буџету 

(са ПДВ-ом) 
Врста 

поступка 

Оквирни датум 
Напомена 

Износ Конто 
Покретања 

поступка 
Закључења 

уговора 
Извршења 

уговора 
 УКУПНО 182.860.325 219.484.390  

 Добра 33.847.175 40.638.611  

1. 

Нафтни деривати 
 
 
ОРН: 09000000 

2.900.000 3.500.000 426 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Фебруар 
2015. 

 

Март 
2015. 

 

Март 
 2015. - Март 

 2016. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи ради обезбеђивања горива за потребе службених возила. 
Процена вредности је извршена на основу анализе потрошње претходне две године и на основу анализа тренутних малопродајних цена на тржишту, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (5% годишње). Набавка се врши сукцесивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава. 

2. 

Набавка пића, 
безалкохолних напитака, 
кафе, чаја и сродних 
производи 
 
ОРН: 15000000; 15860000 

2.450.000 2.940.000 423 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Фебруар 
2015. 

 

Март 
2015. 

 

Март 
 2015. - Март 

 2016. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запослених у згради општине Житиште. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (5% годишње).  Набавка се врши сукцесивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава. 

3. 

Канцеларијски материјал 
 
ОРН: 30192000 

1.000.000 1.200.000 426 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Фебруар 
2015. 

 

Март 
2015. 

 

Март 
 2015. - Март 

 2016. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених систематизацијом. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (3% годишње).  Набавка се врши сукцесивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава. 

4. 
Aуто-гас 
 
ОРН: 09133000 

1.000.000 1.200.000 426 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Март 
2015. 

 

Април 
2015. 

 

Април 
2015. - Април 2016. 
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Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради обезбеђивања ауто-гаса за потребе службених возила. Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две 
године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора, и процену пораста цена на тржишту (5% годишње).  Набавка се врши сукцесивно, 
по потреби, а до нивоа одобрених средстава. 

5. 

Рачунари и рачунарска 
опрема 
 
ОРН: 30200000 

1.000.000 1.200.000 512 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Јун 
2015. 

 

Јул 
2015. 

 

Јул 2015. - Јул 2016.  

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи ради обезбеђења техничких услова за функционисање стручних служби. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (5% годишње).  Набавка се врши сукцесивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава. 

6. 

Tонери, кетриџи за 
штампаче и  
мултифункцијске уређаје  
 
ОРН:  30125110; 30125100 

1.000.000 1.200.000 426 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Фебруар 
2015. 

 

Март 
2015. 

 

Март 
 2015. - Март 

 2016. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи  ради обезбеђења техничких услова за функционисање стручних служби. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (3% годишње).  Набавка се врши сукцесивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава. 

7. 

Набавка противградних 
ракета  
 
ОРН:  24613000 

1.000.000 1.200.000 512 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Март 
2015. 

 

Април 
2015. 

 

Април 
2015. 

 

Средства из 
закупа 
државног 
земљишта 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности заштите биља од града. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходнe  
године.   

8. 

Штампани материјал 
 
ОРН: 22000000 

1.200.000 1.440.000 426 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

 

Мај 
2015. 

 

Мај  
2015. - Мај 2016. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи ради штампања рекламног материјала и поделе истог на прослави: „Дана општине Житиште“, 12. децембра. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора, 
рачунајући и процену пораста цена на тржишту (3% годишње).  Набавка се врши сукцесивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава. 

9. 

Замена јавног осветљења 
старог типа модерним 
светиљкама у општини 
Житиште 
 

ОРН: 34928530 

3.682.175 4.418.611 426 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2015. 

 

Април 
2015. 

 

Јун  
2015. 

Из буџетских 
средстава, 
донација 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи по основу одобрених средстава од Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, уговор број 115-401-240/2014-05 у 
износу 2.136.559,27 динара и учешћа општине до укупног износа 4.418.611 динара. Процењена вредност је утврђена на основу предмера - документације која 
је и приложена на Конкурсу и на основу којег су средства и добијена. 
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10. 

Набавка електричне 
енергије 
 
ОРН: 09310000 

16.000.000 19.200.000 421 Отворени 
поступак 

Јануар 2015. Фебруар 2015. Фебруар 2015.- 
Фебруар 2016. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Неопходно је обезбедити континуирано снабдевање електричном енергијом (за зграду општинске управе, јавну расвету, месне канцеларије...). 
Процена  је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе тренутних малопродајних цена 
на тржишту  и процену пораста цена на тржишту (10% годишње). 

11. 

Набавка сервера за 
потребе општинске управе 
Житиште 
 
ОРН: 48820000 

415.000 500.000 512 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Март 2015. Април 2015. Април 2015.   

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи ради потребе за  сигурним функционисањем рачунарског система и замене дотрајалог сервера. 
Процењена вредност је утврђена на основу јавно доступних цена више производа. На процењену вредност је утицала и очекивана вредност курса евра.  
Записник у прилогу. 

12. 

Набавка путничког 
аутомобила за потребе 
општинске управе Житиште 
 
ОРН: 34110000 

2.200.000 

 

2.640.000 512 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Март 2015. Април 2015. Април 2015.   

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Набавка се спроводи ради непходне замене постојећег хаварисаног путничког аутомобила. Постојеће возило је у веома лошем стању и генеришу високе 
трошкове враћања у исправно (возно) стање. Процена вредности је утврђена на основу дефинисане максималне запремине, типа мотора и анализе цена на 
тржишту увидом у актуелне цене понуђача посредством интернета. Записник у прилогу. 

 Услуге 108.750.000 130.520.000  

1. 

Превоз ученика средњих 
школа са територије 
Општине Житиште  
 
OРН: 60100000 

16.200.000 19.440.000 472 Отворени 
поступак 

Јануар 
2015. 

Фебруар 
2015. 

Фебруар 2015. – 
Фебруар 2016. 

 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Неопходно је обезбедити континуиран превоз деце са територије општине Житиште. 
Процена вредности је извршена на основу анализе уговора из претходне две године, оквирног броја ученика који се превозе као и процену пораста цена на 
тржишту (2% годишње). 

2. 

Ангажовање пољочуварске 
службе 
 
ОРН: 79710000 

5.600.000 

 

6.720.000 424 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2015. 

 

Март 
2015. 

 

Април 
2015. - Април 2016. 

 
 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Набавка се спроводи на основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житиште. Процена вредности је 
извршена на основу анализе претходних уговора. 
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3. 

Услуге зоохигијеничарске 
службе 
 
ОРН: 65000000 

1.300.000 1.560.000 424 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

 

Мај 
2015. 

 

Мај 2015. - 
Децембар 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Неопходно је обезбедити бригу о псима луталицама на територији општине Житиште уз могуће потешкоће проналаска заинтересованог понуђача. 
Процена вредности је извршена на основу анализе уговора од пре две године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње). 

4. 

Израда пројектно техничке 
документације за 
инфраструктурно 
опремање радне зоне 
 
ОРН: 71320000 

2.100.000 2.520.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015 - Јул 2015. Из буџетских 
средстава, 
донација 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

У складу са важећом законском регулативом неопходно је обезбедити пројектно техничку документацију као први корак ка крајњем циљу у привлачењу 
потенцијалних инвеститора.  
Процена вредности је утврђена на основу искуства из претходних уговора. 

5. 

Контрола плодности 
обрадивог 
пољопривредног 
земљишта 
 
ОРН: 77100000 

700.000 840.000 424 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Јун 
2015. 

Јул 
2015. 

 

Јул 2015. – 
Децембар 2015. 

Средства из 
закупа 
државног 
земљишта 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Набавка се спроводи на основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житиште. Процена вредности је 
извршена на основу анализе претходних уговора. 

6. 

Обележавање парцела 
пољопривредног 
земљишта 
 
ОРН: 77100000 

700.000 840.000 424 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Јун 
2015. 

Јул 
2015. 

 

Јул 2015. – 
Децембар 2015. 

Средства из 
закупа 
државног 
земљишта 

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Набавка се спроводи на основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Житиште. Процена вредности је 
извршена на основу анализе претходних уговора. 

7. 

Израда ПДР-а за опремање 
радне зоне у Честерег-
Банатско Карађорђево 
 
ОРН: 71410000 

825.000 1.000.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 2015. Мај 2015. Септембар 2015.  

Разлог и оправданост набавке; Потребно је обезбедити Законом прописану документацију ради стварања предуслова за оремање радне зоне Честерег-Банатско Карађорђево.  Процена 
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начин утврђивања процењене 
вредности 

вредности је утврђена на основу искуства из претходних уговора. 

8. 

Израда ПДР-а за опремање 
радне зоне у Српски 
Итебеј-Нови Итебеј 
 
ОРН: 71410000 

825.000 1.000.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 2015. Мај 2015. Септембар 2015.  

Разлог и оправданост набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Потребно је обезбедити Законом прописану документацију ради стварања предуслова за оремање радне зоне Српски Итебеј – Нови Итебеј.  Процена 
вредности је утврђена на основу искуства из претходних уговора. 

9. 

Геодетско-технички радови 
на уређењу 
пољопривредног 
земљишта путем 
комасације и премер 
грађевинских реона за КО 
Банатско Карађорђево 
 
 
 
ОРН:  71250000 

72.000.000 86.400.000 541 Отворени 
поступак 

Фебруар 2015. Март 2015. Март 2015. –  
Март 2018. 

Средства из 
закупа 
државног 
земљишта По годинама: 

2015 
21.500.000 

2016 
21.500.000 

2017 
29.000.000 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности  

Потребно је наставити комасациони поступак започет 2014. године каде је потписан уговор за услуге комасационе процене за КО Банатско Карађорђево.  
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. 

10. 

Израда стратешке процене 
утицаја за план детаљне 
регулације за изградњу 
постројења за управљање 
отпадом на животну 
средину 
 
ОРН:  90711400 

2.500.000 3.000.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Јануар 2015. Фебруар 2015. Април 2015.  

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

У складу са важећом законском регулативом, потребно је извршити процену утицаја одређених планова и програма на животну средину ради обезбеђивања 
заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине. Процена вредности је утврђена на 
основу искуства из претходних уговора. 

11. 

Услуге надзора над 
извођењем геодетско – 
техничких радова у 
поступку комасације у К.О. 

4.000.000 4.800.000 424 
 

Отворени 
поступак 

Фебруар 2015. Март 2015. Март 2015. –  
Март 2018. 
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Банатско Карађорђево 
 
ОРН:  71700000 
Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

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

12. 

Набавка услуге увођења 
ИСО стандарда у 
општинску управу Житиште 
 
ОРН:  79400000 

2.000.000 2.400.000 424 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

Мај 
2015. 

Мај 2015. – 
Септембар 2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Набавка се спроводи ради систематизације пословања општинске управе односно врши се припрема система за одговор на захтеве стандарда. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из закључених уговора других општинских управа а које су доступне на Порталу јавних набавки. 

 Радови 40.263.150 48.325.779  

1. 

Изградња црпне станице 

ОРН: 45232423 

9.150.000 10.980.000 511 Отворени 
поступак 

Фебруар 
2015. 

Март  
2015. 

Април 2015. - Мај 
2015. 

Из буџетских 
средстава, 
донација 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Потребно је изградити црпну станицу, грађевину са припадајућом опремом за одводњавање у Житишту, потес Торачка страна која ће обезбедити редовно и 
несметано одводњавање дела насеља и околног пољопривредног земљишта и препумпавања прикупљених сувишних вода у Канал Бегеј. 
Процењена вредност је утврђена на основу Главног пројекта број: E-2103/14 од 30.04.2014. године. 

2. 

Изградња месне 
канцеларије и месне 
заједнице Торак – III фаза 

ОРН: 45211100 

11.000.000 13.200.000 511 Отворени 
поступак 

Март 
2015. 

 

Април  
2015. 

Април 2015. – Јун 
2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Набавка је неопходна из разлога наставка изградње зграде односно следеће- последње фазе радова. Процењена вредност је утврђена на основу пројекта 
број: 18GP-C02/13 од 14.јуна 2013. 

3. 

Санација зграде Дома 
културе у Банатском 
Вишњићеву 
 
ОРН: 45454000 

1.500.000 1.800.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданoст 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.  

4. Санација зграде Дома 
културе у Честерегу 

1.500.000 1.800.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

Април 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. –  
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ОРН: 45454000 

вредности  Јул 2015. 

Разлог и оправданoст 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.  

5. 

Реконструкција зграде МЗ 
Нови Итебеј  
 
ОРН: 45454000 

750.000 900.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Март 
2015. 

 

Април 
2015. 

 

Април 2015. –Мај 
2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Неопходно је санирати објекат ради спречавања даљег пропадања просторија Месне заједнице у Новом Итебеју, у чијем се склопу налазе канцеларија за 
младе и канцеларија за састанке. Процена вредности је утврђена од стране стручног лица архитектонског смера а на основу Пројекта инвестиционог 
одржавања број 012/14/GP, новембар, 2014 године. 

6. 

Реконструкција пода и 
преградних зидова у 
основној школи у Житишту 
 
ОРН: 45454000 

5.660.000 6.800.000 511 Отворени 
поступак 

Март 
2015. 

 

Април 
2015. 

Јун 2015. – Август 
2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Потребно је реконструисати дотрајале подове у Основној школи „Свети Сава“ у Житишту и тиме решити вишегодишњи проблем и обезбедити потпуну 
безбедност деце.  
Процењена вредност је утврђена на основу Главног пројекта број: 1-09/13GPS, септембар 2013. 

7. 

Набавка радова за 
формирање Услужног 
центра у згради Општинске 
управе у Житишту 
 
ОРН: 45223700 

1.050.000 1.260.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Март 
2015. 

 

Април 
2015. 

Април 2015. – Мај 
2015. 

Из буџетских 
средстава, 
донација 

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 а на основу Главног пројекта број: 3-04/14-GP, април 2014 године. 

8. 

Санација зграде Дома 
културе у Торди 
 
ОРН: 45454000 

1.665.000 2.000.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданoст 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.  

9. 

Санација зграде Дома 
културе у Новом Итебеју 
 
ОРН: 45454000 

2.500.000 3.000.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 
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Република Србија                                                                                                                                                  Председник општине Житиште 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште                      Митар Вучуревић с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: II-404-5/2015            
Дана: 08.01.2015.год. 
Житиште 

 
 
 
 

Разлог и оправданoст 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.  

10. 

Санација зграде Дома 
културе у Банатском Двору 
 
ОРН: 45454000 

1.700.000 2.040.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданoст 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.  

11. 

Санација зграде Дома 
културе у Међи 
 
ОРН: 45454000 

1.200.000 1.440.000 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Април 
2015. 

 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданoст 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.  

12. 

Партерно уређење 
паркинга, стаза и колског 
улаза у Банатском 
Карађорђеву 
 
ОРН: 45454100 

2.588.150 3.105.779 511 Поступак јавне 
набавке мале 

вредности 

Март 
2015. 

 

Април 
2015. 

Мај 2015. – 
Јун 2015. 

 

Разлог и оправданoст набавке; 
начин утврђивања процењене 
вредности 

Потребно је реконструисати паркинг и прилазне стазе у центру Банатског Карађорђева и тиме решити вишегодишњи проблем лошег асфалтног стања  
Процењена вредност је утврђена на основу Главног пројекта партерног уређења број: 1-01/14-GPS, новембар 2014. 
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НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

Редни 
број 

Предмет набавке 
 

Процењена 
вредност 

(укупно, по 
годинама) 

Планирана 
средства 

(са ПДВ-ом) Основ за 
изузеће 

Оквирни датум 
Напомена 

Износ Конто Покретања 
поступка 

Закључења 
уговора 

Извршења 
Уговора 

 УКУПНО 11371 13800  
 Добра 1560 2012  

1. 

Набавка стручне литературе 
и публикација  

170 340 426 Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности служби општинске управе.  Процена вредности је утврђена на основу анализе 
цена  рачунајући и процену пораста цена добара на тржишту (5% годишње). 

2. 

Набавка антивирус софтвера за 
потребе општинске управе 
Житиште 

385 462 515 Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

 

Јун  
2015. 

Јун  
2016. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

Набавка се спроводи ради потребе за адекватном заштитом и чувањем података. 
Процењена вредност је утврђена на основу јавно доступних цена више производа (АВ решења) са задовољавајућим степеном заштите. На 
процењену вредност је утицао и број лиценци и очекивана вредност курса евра.  Записник у прилогу. 

3. 

Потрошни материјал 
(за одржавање хигијене и 
папирна конфекција) 

375 450 426 Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

 

Мај 
2015. 

Мај 2015. – 
Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе 
тренутних цена на тржишту, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (4% годишње). 
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4. 

Опремање и адаптација 
велике сале Скупштине 
Општине  

380 460 512 Члан 39. 
став 2. 

Март 
2015. 

Април 
2015. 

Април 
 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

Неопходно је опремити и адаптирати салу и тако створити пристојне услове за одржавање Скупштинских седница и других разних 
догађаја. Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из претходних година за основну опрему која ће бити саставни део 
адаптације, климе уређаји. 

5. 

Набавка воде за пиће – за 
апарате 

250 300 423 Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запослених у згради општине Житиште. 
Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне две године. Процена вредности је утврђена на основу анализе 
цена из уговора, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (3% годишње 

 Услуге 9724 11683  

1. 

Ревизија завршног рачуна 250 300 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 2015. Јун 
2015. 

Јун-Август 
2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора од претходне 3 године, рачунајући и процену пораста цена услуга на 
тржишту (5% годишње). 

2. 

Пројекат 
препарцелације/парцелације 
за трансфер станицу 

250 300 511 Члан 39. 
став 2. 

Фебруар 
2015. 

Март 
2015. 

Aприл 
2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

У складу са важећом законском регулативом.  Процена вредности је утврђена на основу искуства из претходних уговора. 

3. 

Надзор за изградњу месне 
канцеларије и месне 
заједнице Торак – III фаза 

216 260 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Април 
2015. 

Април 
2015. 

Април 
2015. – Јун 

2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

4. 

Надзор за санацију зграде 
Дома културе у Банатском 
Вишњићеву 

45 54 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданост 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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5. 

Надзор за  санацију зграде 
Дома културе у Честерегу 

45 54 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

6. 

Надзор за изградњу црпне 
станице  

229 275 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Април 
2015. 

Април  
2015. 

Април 2015. 
- Мај 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. на основу 
вредности и обима радова који ће се извести као и потребних лиценци коју потенцијални надзор треба да поседује. 

7. 

Надзор за реконструкцију 
пода и преградних зидова у 
основној школи у Житишту 

116 140 
 

424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Август 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

8. 

Услуге израде пројекта 
реконструкције 
електроинсталација у 
згради Општинске управе у 
Житишту 

200 240 511 Члан 39. 
став 2. 

Фебруар 
2015. 

Фебруар 
2015. 

Март 
 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

У складу са важећом законском регулативом.  Процена вредности је утврђена на основу искуства из претходних уговора. 

9. 

Нешкодљиво уклањање 
лешева 

350 420 424 Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

Неопходно је обезбедити континуирано уклањање лешева – по потреби, на територији општине Житиште. 
Процена вредности је извршена на основу потреба из претходне две године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% 
годишње). 

10. 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

300 360 423 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 

Набавка се спроводи ради потреба стручног усавршавања запослених. Процењена вредност је одређена на основу цена из претходне 
године и важећих цена услуге које су предмет набавке. 
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11. 

Здравствено осигурање 
запослених 

125 150 423 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 

Неопходно је обезбедити континуирано здравствено осигурање током године. Процена вредности је утврђена на основу цена из 
претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (5% годишње). 

12. 

Угоститељске услуге 390 470 423 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 

Неопходно је обезбедити услуге које су предмет набавке а због догађаја као што су „Дан општине Житиште“  и слично.  Процена 
вредности је утврђена на основу цена из претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (3% годишње). 

13. 

Услуге израде пројектно-
техничке документације 
грејања у згради МК МЗ Торак 

100 120 511 Члан 39. 
став 2. 

Фебруар 
2015. 

Фебруар 
2015. 

Март 
 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). 

14. 

Осигурање имовине, 
запослених и моторних 
возила 

330 400 421 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање имовине, запослених и моторних возила током године. Процена вредности је утврђена 
на основу цена из претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (3% годишње). 

15. 

Регистрација возила 200 240 482 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно је обезбедити регистрацију возила Опшинске управе сходно закону. Процена вредности је утврђена на основу цена из 
претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (5% годишње). 

16. 

Сервисирање и одржавање 
копир апарата 

390 470 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 

Неопходно је обезбедити континуирано сервисирање и одржавање копир апарата током године. Процена вредности је утврђена на основу 
цена из претходних 3 године  рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (2% годишње). 

17. 

Текуће поправке и 
одржавање возила 

395 475 425 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 

Неопходно је обезбедити нормално функционисање возила у власништву општинске управе Житиште. Процена вредности је утврђена на 
основу цена из претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (5% годишње). 
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18. 

Услуге интернета 350 420 421 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 
 
 

Неопходно је обезбедити несметано пружање интернет услуга. Процена вредности утврђена на основу уговора са Пружаоцем услуга до 
2016. године. 

19. 

Услуге објављивања 
тендера и огласа 

350 420 423 
 

Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. 
Процена вредности је утврђена на основу фактура из претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (3% 
годишње). 

20. 

Поштанске услуге 1000 1200 421 
 

Члан 7. 
став 1. 
тач. 1. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. 
Процена вредности је утврђена на основу цена из претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (3% 
годишње). 

21. 

Адвокатске услуге 250 300 423 Члан 39. 
став 2. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано пружање адвокатских услуга током године. Процена вредности је утврђена на основу цена услуга 
из претходних годину дана. 

22. 

Услуге централног грејања 3150 3780 425 
 

Члан 7. 
став 1. 
тач. 1. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. – 
Децембар 

2015. 

Јануар 2015. 
– Децембар 

2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Неопходно је обезбедити континуирано грејање објеката у саставу општинске управе Житиште. Процена вредности утврђена на основу 
цена из претходних годину дана рачунајући процену пораста цена услуга на тржишту (3% годишње). 

23. 

Надзор за реконструкцију 
Дома културе у Житишту II 
фаза 

150 180 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Март 
2015. 

Март 
2015. 

Април 2015. 
– 

Мај 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

24. 

Надзор за радове на 
формирању Услужног 
центра у згради Општинске 
управе у Житишту 

33 40 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Март 
2015. 

Март 
2015. 

Април 2015. 
– 

Мај 2015. 

 

Разлог и оправданост 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 
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вредности и обима радова који ће се извести. 

25. 

Надзор за  реконструкцију 
зграде МК Нови Итебеј  

25 30 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Април 
2015. 

Април 
2015. 

Април 2015. 
– 

Мај 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

26. 

Надзор радова на детаљним 
истраживањама 
хидрогеолошких 
термоминералних вода у 
Торди 

62.5 75 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Март 
2015. 

Март 
2015. 

Април 2015. 
– 

Јун 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

27. 

Надзор за санацију зграде 
Дома културе у Торди 

50 60 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

28. 

Надзор за санацију зграде 
Дома културе у Новом 
Итебеју 

75 90 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

29. 

Надзор за санацију зграде 
Дома културе у Банатском 
Двору 

50 60 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

30. 

Надзор за санацију зграде 
Дома културе у Међи 

37.5 45 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Мај 
2015. 

Мај 
2015. 

Јун 2015. – 
Јул 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

31. 
Надзор за извођење електро 
инсталатерских радова у  
архиви у згради Општинске 

10 15 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Април 
2015. 

Април 
2015. 

Мај 
2015. 
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Република Србија                                                                                                                                                  Председник општине Житиште 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Житиште                      Митар Вучуревић с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: II-404-5/2015            
 Дана: 08.01.2015.год. 
Житиште 

 

управе 
Разлог и оправданост 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. 

32. 

Надзор за партерно уређење  
паркинга, стаза и колског 
улаза у Банатском 
Карађорђеву 

50 60 424 
 

Члан 39. 
став 2. 

Април 
2015. 

Април 
2015. 

Мај 2015. – 
Јун 2015. 

 

Разлог и оправданост 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. 

33. 

Услуга израде пројекта санације 
зграде општинске управе 
Житиште 

150 180 511 Члан 39. 
став 2. 

Фебруар 
2015. 

Фебруар 
2015. 

Март 
 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

У складу са важећом законском регулативом.  Процена вредности је утврђена на основу искуства из претходних уговора. 

 Радови  87 105  

1. 

Извођење електро 
инсталатерских радова у 
архиви у згради Општинске 
управе 

87 105 511 Члан 39. 
став 2. 

Март 
2015. 

Април 
2015. 

Мај 
 2015. 

 

Разлог и оправданост набавке; начин 
утврђивања процењене вредности 

Потребно је довршити радове у архиви по Главном пројекту број: Е-005-2011, фебруар 2011, на основу којег је и извршена процена 
вредности радова. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

 
 
1. Решење о давању сагласности на План јавних набавки општине Житиште за 2015. годину...........1. 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 
 

2. План јавних набавки општине Житиште за 2015. годину.......................................................................2. 
3. План јавних набавки општине Житиште за 2015. годину на које се закон не примењује.................10. 
 
 
 
 
 

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.                                       
 
 

 
 



 
 

 

 


