
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште        1. 3. 2021.             Број 5. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007), 

члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“, број 22/2018 

пречишћен текст и 5/2019), 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 1.  3.2021. године 

доноси  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

Усвајају се измене Плана јавних набавки општине Житиште за 2021.годину–измена број 2. 

Измену број 2 објавити на порталу јавних набавки у року од 10 дана од дана доношења. 

Измену  Плана објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“. 

 

 

 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Броj IV-06-20/2020-5 

Дана: 1. 3. 2021.  

Ж и т и ш т е 

 

 

                                                                                                           Председник општине, 

                           Председник Општинског већа, 

                                                                                                    

                  Митар Вучуревић с.р. 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Нарушилац Општина Житиште 

Гпдина плана 2021 

Верзија плана 2 

Датум 
усвајаоа 

1.3.2021 

Рбр 
Врста 

предмета 
Предмет јавне 

набавке 
Прпцеоена 

вреднпст 
Врста 

ппступка 

Оквирнп 
време 

ппкретаоа 
ЦПВ 

НСТЈ  
извршеоа / 

исппруке 
Техника 

Спрпвпди 
други 

наручилац 

Напп
мена 

0001 Дпбра 
Електришна 
енергија 

17,500,000.00 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 
09310000 - 
Електришна 
енергија 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт       

0002 Дпбра Нафтни деривати 2,000,000.00 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 

09000000 - 
Нафтни 
деривати, 
гпривп, 
електришна 
енергија и 
други извпри 
енергије 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 

      

0003 Дпбра 

Тпнери, кетричи за 
щтампаше и 
мултифункцијске 
уређаје 

1,300,000.00 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 

30125110 - 
Тпнер за 
ласерске 
щтампаше и 
телефакс 
мащине 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 

      

0004 Услуге 
Деппнпваое 
кпмуналнпг птпада 

4,000,000.00 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 

90500000 - 
Услуге у вези 
са птпацима и 
птпадпм 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 
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0005 Услуге 

Одржаваое јавне 
расвете у 
насељеним 
местима ппщтине 
Житищте 

3,333,333.00 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 

50232100 - 
Услуге 
пдржаваоа 
улишне 
расвете 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 

      

0006 Услуге 
Однпщеое 
анималнпг птпада 

2,166,666.67 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 
65000000 - 
Кпмуналне 
услуге 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт       

0007 Услуге 
Услуге шищћеоа 
дивљих деппнија 

5,000,000.00 
Отвпрени 
ппступак 

2. квартал 

90000000 - 
Услуге 
канализације, 
пднпщеоа 
смећа, 
шищћеоа и 
пшуваоа 
живптне 
средине 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 

      

0008 Услуге 
Услуге превпза ђака 
и студената са 
инвалидитетпм  

1,363,636.36 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 

60100000 - 
Услуге 
друмскпг 
превпза 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 

      

0009 Услуге 
Услуге превпза ђака 
- пснпваца 

4,090,909.09 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 

60100000 - 
Услуге 
друмскпг 
превпза 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 

      

0010 Радпви 

Рехабилитација 
кплпвпза у 
насељенпм месту 
Хетин и лпкалнпг 
пута Л3 Српски 
Итебеј - Хетин 

49,942,905.01 
Отвпрени 
ппступак 

1. квартал 

45236000 - 
Радпви на 
ппврщинскпм 
слпју 

РС126 - 
Средопбанатска 
пбласт 
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На основу члана 32 став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 83/2014, 47/2018), члана 111. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник Републике Србије, број 24 /2011)   и члана 61 Статута Општине ( Службени лист Општине 

Житиште број 16/2008, 20/2013, 5/2019 и 10/2019), Општинско Веће општине Житиште на седнице 

одржаној дана 1. 3. 2021. године доноси 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К   

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У 

НАТУРИ У ОПШТИНИ ЖИТИШТЕ 
 

 

Члaн 1. 

 

Овим Правилником врши се измена и допуна Правилника о додели једнократне помоћи у 

натури у општини Житиште (Сл. лист општина Житиште бр. 1/2018, у даљем тексту Правилник) 

на следећи начин: 

-  члан 5. мења се и гласи 

Право на једнократну помоћ у натури у Општини Житиште, корисник може да оствари 

највише 3 ( три ) пута, с тим што за огрев може остварити право једном у току једне календарске 

године.  

Временски период између два остваривања права на једнократну помоћ у натури не може 

бити краћи од 4 ( четри ) месеца у току календарске године. 

- У члану 6. на крају става додаје се „у складу са ликвидношћу буџета за текућу годину“ 

- У члану 8. први став мења се и гласи: 

Комисија одлучује о испуњености услова за доделу помоћи и доноси одлуку у року од 30 

дана. 

Уколико комисија процени да корисник нема право на помоћ (прелази ниво социјалне 

сигурности или је остварио једнократну помоћ код Центра за социјални рад општине Житиште у 

претходном месецу), захтев се одбија решењем. 

- У члану 12 став 1 брише се број „60“ и уместо њега уноси број „63“, а у другом ставу 

додаје се алинеја која гласи  „– други члан породице лица које прима туђу помоћ и негу.“ 

- Члан 14. мења се и гласи: 

Максимални износ једнократне помоћи у натури у Општини Житиште за куповину 

основних животних намирница и средстава за хигијену не може бити већи од: 

2.000,00 динара за  домаћинства са једним чланом  

3.000,00 динара за домаћинства са два члана 

4.000,00 динара за домаћинства са три  

5.000,00 динара за домаћинства са четири и више чланова. 

 

 

Члан 2. 

 

Остале одредбе Правилника остају непромењене. 

Овај Правилник   о измени и допуни правилника о додели једнократне помоћи у натури у 

општини Житиште објавити у Службеном листу општине Житиште. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 
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Члан 3. 

 

Обавезује се комисија за статутарна  питања и нормативна акта да изради пречишћен текст 

Правилника и исти објави у Сл. листу општине Житиште. 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општина Житиште 

Општинско веће 

Број: IV-06-20/2021-6 

Дана: 1.  3.2021. 

Житиште 

                                                                                            Председник Општинског већа 

                                                                                           Председник Општине Житиште 

                                                                                                   Митар Вучуревић с.р. 

 

 

************ 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                            

Општина Житиште                                        

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                       

Број: IV-06-20/2020-7 

Дана: 1. 3. 2021. 

Ж и т и ш т е 

 

На основу члана 61. Статута општине Житиште („Сл. лист општине Житиште“ број 

22/2018 – пречишћен текст), Општинско веће општине Житиште на седници одржаној  1. 3.2021. 

године донело је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Извештај о коришћењу средстава по програму коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Житиште за 

2020. годину, број: IV-22-1/2021 од 25. 2. 2021. године. 

 

Закључак доставити: 

1. Савет за безбедност саобраћаја Општине Житиште 

2. У списе предмета. 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Митар Вучуревић с.р. 
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На основу члана 9. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 

гласник Републике Србије“ број  41/09, 53/10, 101/11 , 32/2013 – Одлука Уставног суда, 55/2014 и 

96/2015 – др. Закон 24/2018, 41/2018, 87/2018 )  и члана 61. Статута општине Житиште - 

пречишћен текст („Службени  лист општине Житиште“ број 10/2019)  Општинско веће Општине 

Житиште  на седници одржаној дана 1. 3. 2021. године, а по предлогу Савета за безбедност 

саобраћаја општине Житиште од дана 26.  2. 2021. године доноси  

 

 

Пограм   коришћења  средстава  за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на териотрији општине Житиште за 2021.  

 

I 

 

Програмом коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији 

општине Житиште за 2021. годину утврђује се начин коришћења средстава од наплаћених казни за 

саобраћајне прекршаје на територији општине Житиште за активности које се током 2021. године 

планирају у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

II 

 

Средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету Општине Житиште за 

2021. годину у износу од 2.300,000,00 динара. 

Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања програмских 

задатака из реалних извора у динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним 

приоритетима до нивоа реализованих прихода. Уколико се приходи нe остварују у планираном 

износу, планиране активности реализоваће се према степену приоритета које одреди Савет за 

безбедност. 

 

III 

 

У складу са чланом 18. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима средства за 

реализацију овог програма биће усмерена за унапређење безбедности саобраћаја на путевима и то 

за следеће намене:  

-   за поправљање и унапређење саобраћане инфраструктуре укупно  1.150.000,00 дин. 

-   унапређење саобраћаног васпитања и образовања  150.000,00 дин. 

 (Акција ,, шта знаш о саобраћају “ и друге акције)                

-  превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја на путевима, 

организације промоција, едукација и кампања ради повећања безбедности свих учесника у 

саобраћају,  100.000,00 дин.  

-  превентивно промотивне активности – акција набавке аутоседишта за сву проврођену 

децу   300.000,00 дин.  

-  Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја   50.000,00 дин. 

- Tехничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу 

саобраћај на путевима и других надлежних органа за послове безбедности саобраћаја на путевима, 

набавка опреме за видео надзор саобраћајних токова на саобраћајној мрежи, материјално техничко 

опремање полиције моторним возилима и другом опремом  500.000,00 дин.  

-  рад савета за безбедност саобраћаја, едукације, кампање и учествовање на стручним 

скуповима, путни трошкови, трошкови накнаде за рад  и други трошкови рада савета за безбедност 

саобраћаја  50.000,00  дин.           
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IV 

 

Савет за безбедност саобраћаја доставља Општинском већу општине Житиште извештај о 

реализацији Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја најкасније до 

краја марта текуће године за претходну годину.  

 

Решења о одобрењу коришћења средстава доноси Савет по прибављеним и обрађеним 

захтевима корисника.  

 

Захтеви морају садржати прецизан опис активности и процењени износ потребних 

средстава са планом утрошка средстава,  односно предрачуне за добра и услуге које се 

прибављају. 

 

Набавка добара и услуга врши се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.  

 

V 

 

Програм објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

Програм објавити на званичној интернет страници општине Житиште и исти доставити 

Агенцији за безбедност саобраћаја. 

 

Република Србија 

АП Војводина 

Општине Житиште                                                                       

Општинско веће                                                                                       

Број : IV-06-20/2021-8 

Дана :  1.  3. 2021. године                                                                      

Житиште 

Председник Општинског већа 

Општине Житиште 

Митар Вучуревић с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ   ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Закључак о усвајању   измена Плана јавних набавки општине Житиште за 2021. годину – 

измена број 2. ................................................................................................................................................... 1. 

2. План јавних набавки ............................................................................................................................ 2. 

3. Правилник  о измени и допуни Правилника о додели једнократне помоћи у натури у општини 

Житиште ............................................................................................................................................... 4. 

4. Закључак о усвајању Извештаја о коришћењу средстава по програму коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине 

Житиште за 2020. годину .................................................................................................................... 5. 

5. Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима на териотрији општине житиште за 2021. ........................................................................ 6. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) 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 


