
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште       20. 8. 2021.             Број 34. 

Излази по потреби                                                           страна  1.  
            На основу члана 61. став 1. тачка 23. Статута општине Житиште („Службени лист општине 

Житиште“ број 10/2019), члана 20. цтав 7. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист Општине Житиште“ број 30/2021), 

а у складу са Јавним позивом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

санације породичних кућа и станова од 7. 7. 2021. године и Другог јавног позива за учешће 

привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова од 29. 7. 

2021.године, на предлог Комисија за реализацију мера енергетске санације Општинско веће 

општине Житиште 20. 8.2021. године донело је 

Oдлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације  

 

1. Мера 2. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним 

просторијама, на породичним кућама и становима са пратећим граћевинским радовима : 

Р.Б Назив привредног субјекта Број бодова 

 

1. „ЕУРО ПВЦ“ д.о.о. 

ул. Железничка бб, Рашка 

ПЈ Зрењанин 

39,34 

2. „ВУЈИЋ ИНВЕСТ“ д.о.о.  

ул. Алексе Дундића 61/1 

Ваљево 

36,02 

3. Стамбена задруга „ВАША КУЋА“  

ул. Цара Душана 6 

Житиште 

31,99 

4. Сергеј Мићић пр уградња столарије Вентана ПВЦ 

столарија 

31,72 

 

Максималан број бодова који привредни субјекат може да оствари је 70. 

 

*Напомена . 

1. Пријаве привредног субјекта Бел Експорт-Импорт ДОО , Милетићева 68, Зрењанин , одбацује се 

као неуредна, сходно одељку VIII јавног позива, пријава се сматра неуредном јер у писаној форми 

недостаје атести за материјале и производе. 
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2. Пријава привредног субјекта Стр „МВ- РАЗВОЈ“, 29 херцеговачке бригаде 39, Клек, одбацује се 

као неуредна, обзиром да достављени атести не испуњавају услове које су дефинисани Јавним 

позивом. 

3. Прија Привредног субјекта „Алба-промет“ ДОО Рума, Главна 128, Рума, одбацује се као 

неуредна, јер не испуњава услове предвиђене одељком IV, дефинисаним јавним позивом Јавним 

позивом. 

 

2. Мера 3. Набавка и инсталација котлова или етажних пећи на пелет или гас, грејача 

простора за породичне куће и станове. 

Р.Б Назив привредног субјекта Број бодова 

 

1. “ЕNERGY NET SERVICES“ д.о.о. 

 улица Партизанска 160 

 Каћ 

31,67 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу за 

трговину, производњу и услуге NIVAS Co  

ул. Чарнојевићева 20  

Зрењанин. 

 

31,04 

 

Максималан број бодова који привредни субјекат може да оствари је 70. 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“, званичној интернет страници и 

огласној табли Општине Житиште. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-77/2021-4 

Дана: 20. 8. 2021. године  

Ж и т и ш т е 

                                                                                                                    Председник Општинског већа 

Митар Вучуревић с.р. 
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      У складу са Записником Комисијe за реализацију мера енергетске санацијe на територији 

општине Житиште о току поступка оцене и избора привредних субјеката број IV-401-76/2021 од 

19.08.2021. године а на основу сагласности Министарства рударства и енергетике Републике 

Србије од 25. 6. 2021. године, Oпштинско веће општине Житиште  на седници одржаној дана 20. 8. 

2021. године, донело је 

 

ОДЛУКУ  О ПРЕРАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА СУФИНАНСИРАЊА МЕРА 

ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 

1. Новчана средства у износу 1.700.000,00  динара планирана за меру 1. Уградња и набавка 

материјала за термичку изолацију зидова, термичког омотача према негрејаном простору 

породичних кућа и станова („Службени лист општине Житиште“, бр.30/2021), пренамењују се за 

реализацију  Мере 2. и Мере 3 и то: 

 

-50% планираних новчаних средства односно износ од 850.000,00 динара пренамењују се за 

реализацију Мере 2. замена (набака са уградњом) спољних прозора и врата и других 

транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према 

негрејаним просторијама, на, породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским 

радовима. 

-50% планираних новчаних средства односно износ од 850.000,00 динара пренамењују се   се за 

реализацију Мере 3.Набавка и инсталација котлова или етажних пећи на пелет или гас грeјaча 

простора за породичне куће и станове ; 

 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Oпштинско веће општине Житиште донело је Одлуку о  расписивању јавног конкурса  за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима   од 7.  7. 

2021. године и објавило Jавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима на територији  општине Житиште , бр. IV-401-76/2021  од  9. 

7.  2021. године. 

         На Jавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 

домаћинствима на територији  општине Житиште, бр. . IV-401-76/2021  од  9.  7. 2021. године, до 

рока за подношење пријава, односно до 26. 7.2021. године За Меру 1. Уградња и набавка 

материјала за термичку изолацију зидова, термичког омотача према негрејаном простору 

породичних кућа и станова И меру 3. Набавка и инсталација котлова или етажних пећи на пелет 

или гас грајеча простора за породичне куће и станове нико се није пријавио. 

 Комисија за реализацију мера енергетске санацијe на територији  општине Житиште у току 

поступка оцене и избора привредних субјеката  је на Записнику бр. IV-401-76/2021 од 29.  7. 2021. 

године предложила да се поново распише Јавни позив за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима за меру 1 и меру 3. 

  Општинско веће Општине Житиште донело је Одлуку о  расписивању другог јавног позива за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  бр.IV-06-

76/2021-3 од 29. 7. 2021. године и објавило поновљени Други Jавни позив за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији општине 

Житиште, бр. IV-401-76/2021-1 од  29.  7. 2021. године. 

 Како ни на поновљени Jавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима на територији општине Житиште, бр. IV-401-76/2021-1 од 

29. 7. 2021. године није пристигла ни једна пријава за меру 1. Комисија за реализацију мера 

енергетске санацијe на територији општине Житиште о току поступка оцене и избора привредних 
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субјеката  је на Записнику бр. IV-401-76/2021од 19.08.2021. године предложила да се предвиђени 

новац за Меру 1. пребаци на Меру 2. И Меру 3., односно 50% на Меру 2. И 50% на меру 3. 

 

         На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-77/2021-3 

Дана: 20. 8. 2021. године 

     Ж и т и ш т е 

                                                                                                                                                                 

                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                       Митар Вучуревић с.р. 

 

  

 

У складу са Записником Комисијe за реализацију мера енергетске санацијe на територији 

општине Житиште о току поступка оцене и избора привредних субјеката број IV-401-76/2021 од 

19. 8. 2021.године, а на основу сагласности Министарства рударства и енергетике Републике 

Србије од 25.  6. 2021. године, Oпштинско веће општине Житиште  на седници одржаној дана 20. 

8. 2021.  године, донело је 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 

Члан 1. 

У Програму суфинансирања мера енергетске санације породичних кућа и станова (Службени лист 

Општине Житиште број 30/2021) у члану 3 брише се став 2. 

 

Члан 2. 

У члану 5. брише се из става 1. тачка 1., тако да тачка 2 постаје тачка 1., а тачка 3 постаје тачка 2. 

 

Члан 3. 

У свему осталом садржина Програма остаје непромењена. 

 

Члан 4. 

Ове измене и допуне програма  објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ . 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-77/2021-1 

Дана: 20. 8. 2021. године 

Ж и т и ш т е 

 

Председник Општинског већа 

Митар Вучуревић с.р. 
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 У складу са Записником Комисијe за реализацију мера енергетске санацијe на територији 

општине Житиште о току поступка оцене и избора привредних субјеката број IV-401-76/2021 од 

19.08.2021. године а на основу сагласности Министарства рударства и енергетике Републике 

Србије од 25.06.2021. године, Oпштинско веће општине Житиште  на седници одржаној дана 20.8. 

2021. године, донело је 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 

ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

 

Члан 1. 

У Правилнику суфинансирања мера енергетске санације породичних кућа и станова  

(Службени лист Општине Житиште број 30/2021) у члану 6. брише се из става 1. тачка 1., тако да 

тачка 2. постаје тачка 1. а тачка 3. постаје тачка 2., а тачка 4. постаје тачка 3. 

 

Члан 2. 

У члану 6.  става 1. тачка 2. која постаје тачка 1. износ од „1.700.000,00“ мења се и гласи 

„2.550.000,00“ 

 

Члан 3. 

 

У члану 6.  става 1. тачка 3. која постаје тачка 2. износ од „600.000,00“ мења се и гласи 

„1.450.000,00“. 

Члан 4. 

  

У члану 26. Став 2. Брише се прва табела „Постављање термичке изолације зидова, крова, 

таваница и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору (породичних кућа и 

станова). 

Члан 5. 

 

У свему осталом Правилник остаје у неизмењеном садржају. 

 

Члан 6. 

 

Ове измене и допуне Правилника  објавити у „Службеном листу Општине Житиште“ . 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-77/2021-2 

Дана: 20. 8. 2021. године 

Ж и т и ш т е 

 

 

Председник Општинског већа 

Митар Вучуревић с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације  ......... 1. 

2. Одлука о прерасподели средстава Програма суфинансирања мера енергетске санације 

породичних кућа и станова ..................................................................................................... 3. 

3. Измене и допуне Програма суфинансирања мера енергетске санације породичних кућа и 

станова ....................................................................................................................................... 4. 

4. Измене и допуне Правилника суфинансирања мера енергетске санације породичних кућа и 

станова ....................................................................................................................................... 5. 

 

 

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 


