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Излази по потреби

Број 24.
страна 1.

На основу члана 2. став 2. Одлуке о Општинском већу Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008) Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана
22. новембра 2010. године донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се приступање поступку набавке зa послове, изградње уливно - изливне
грађевине усисног базена црпне станице Житиште прва фаза, а за потребе стављања у функцију
канала за одводњавање од погона ,, Кланица,,.
II Утврђује се вредност набавке у процењеном износу до 2.000.000,00 динара.
III Средства за извршење одобрених радова обезбеђена су у буџету Општине Житиште.
Плаћање извршити са рачуна ,,Средства за закуп земље број: 840-731804-20, а сагласно одредбама
,,Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине
Житиште,, одељак Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта табела број 9. намена улагања ,,одводњавање пољопривредног земљишта,, и
,,наводњавање пољопривредног земљишта,, (Службени лист Општине Житиште број 5/2010).
IV Овлашћује се Председник Општине да потпише Уговор о изградњи уливно - изливне
грађевине усисног базена црпне станице у Житишту, након одабира најповољнијег извођача радова.
IV За спровођење закључка задужује се Председник Општине Житиште.
V Закључак објавити у Службеном листу Општине Житиште.
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На основу члана 2. став 2. Одлуке о Општинском већу Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште“ број 16/2008) Општинско веће Општине Житиште на седници одржаној дана
22. новембра 2010. године донело је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се приступање поступку набавке зa послове ,, изградња и монтажа трафостанице - изградња СТС-11 (20/0,4 кВ, ЕВ-4), МВ 20 кВ и 0,4 кВ и НН мреже за нову Црпну станицу
у Житишту, а за потребе стављања у функцију канала за одводњавање од погона ,, Кланице,,.
II
Утврђује се вредност набавке у процењеном износу до 3.500.000,00 динара.
III
Средства за извршење одобрених радова обезбеђена су у буџету Општине Житиште.
Плаћање извршити са рачуна ,,Средства за закуп земље број 840-731804-20, а сагласно одредбама
,,Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине
Житиште,, одељак Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта табела број 9. намена улагања ,,одводњавање пољопривредног земљишта,, и
,,наводњавање пољопривредног земљишта,, (Службени лист Општине Житиште број 5/2010).
IV
Овлашћује се Председник Општине да потпише Уговор о изградњи и монтажи трафо
станице након спроведеног поступка одабира најповољнијег извођача радова.
V
За спровођење закључка задужује се Председник Општине Житиште.
VI
Закључак објавити у Службеном листу Општине Житиште.
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САДРЖАЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1. Закључак о приступању поступка набавке за послове ,,изградње уливно - изливне грађевине
усисног базена црпне станице Житиште ................................................................................... 1.
2. Закључак о приступању поступка набавке зa послове ,,изградња и монтажа трафо-станице изградња СТС-11 (20/0,4 кВ, ЕВ-4), МВ 20 кВ и 0,4 кВ и НН мреже за нову Црпну станицу у
Житишту ..................................................................................................................................... 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.

