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165.
На основу члана 11. став 3. члана 15. тачке 5, 7 и 10. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 11/2009, 93/2012), члана 10. став 2. Уредбе о садржају и
начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, („Службени
гласник РС“, бр. 8/2011) а у складу са усвојеним Упутством о методологији за израду
процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“,бр. 96/2012) и члан 78. Тачка 6. Статута општине Сента („Службени лист
општине Сента“, бр. 5/2011), Општинско веће општине Сента на својој седници
одржаној дана 03.09.2013. године донело је
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
ОПШТИНЕ СЕНТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
Члан 1.
Именује се стручни тим за Процену угрожености од елементарних непогода и других
несрећа на територији општине Сента у следећем саставу:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Варга Виктор - члан општинског већа за област развој привреде,пољопривреде
и заштите животне средине- за председника. У стручном тиму задужен за област
атмосферске метеоролошке опасности (град, и олујни ветрови), биосферска
опасност (суша).
Марија Пастор - начелник општинске управе- за заменика председника. У
стручном тиму задужена за коoрдинацију и контролу рада истог.
мр Драгана Радоњић - члан општинског већа за област здравства и социјалне
политике. У стручном тиму задужена за област биосферску опасност
(епидемија).
Валерија Туза – начелник одељења за грађевинске послове. У стручном тиму
задужена за области сеизмичке опасности (одрони, клизишта и ерозије),
хидросферске непогоде (поплаве) и техничко – технолошке опасности
(техничко – технолошки удеси и терористички напади).
Драгана Милетић Пољак – републички ветеринарски инспектор. У стручном
тиму задужена за област биосферске опасности (епизоотија).
Шандор Рудич – командир Ватрогасно спасилачког одељења у Сенти. У
стручном тиму задужен за област техничко – технолошке опасности (пожари,
експлозије и хаварије).
др Михаљ Вашаш – директор Опште болнице Сента. У стручном тиму задужен
за област нуклеарни и радидијациони акциденти.
Тибор Ковач – руководилац одсека за одбрану и ванредне ситуације. У стручном
тиму задужен за координацију административно техничких послова.
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Члан 2.
Задатак стручног тима за израду Процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа на територији општине Сента је да:
- изради Динамички план у циљу реализације прикупљања података за израду Процене
угрожености по наведеним областима из члана 1ове одлуке.
- ступи у контакт са представницима привредних друштава и других правних лица на
територији општине Сента ради прикупљања потребних података за израду
Националане процене угрожености Републике Србије и процене угрожености општине
Сента.
- да формирају упитнике за прикупљање података по свим опасностима за израду
Процене угрожености по Упутству о методологији за израду Процене угрожености и
Плана заштите и спасавања.
- сарађују са радном групом за учешће у изради Националне процене угрожености
Одељења за ванредне ситуације Кикинда и доставља истој обрађене податке.
- изради Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине
Сента.
- админстративне техничке послове за потребе стручног тима обављају техничка лица
Одсека за одбрану и ванредне ситуације општине Сента.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Сента.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-72/2013-III
Дана: 29.08.2013. године.
СЕНТА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Рудолф Цегледи, с.р.
.

166.
По сравњењу са изворним текстом на српском језику, утврђено је да се у Одлуци о
расписивању избора чланова Савета Месне заједнице Тисапарт-Алвег објављеној у
„Службеном листу општине Сента“, бр. 14/2013), поткрала грешка, па се на основу
члана 1. став 2. Закона о објављивању Закона и других прописа и осталих аката и о
издавању „Службеног гласника Републике Србије“ („Службени гласник РС“, бр. 30/10)
и члана 6. ст. 2. Одлуке о објављивању аката у „Службеном листу општине Сента“
(„Службени лист општине Сента“, бр. 12/09), дана 03. октобра 2013. године даје се
ИСПРАВКА
ОДЛУКE О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ТИСАПАРТ-АЛВЕГ
У Одлуци о расписивању избора чланова Савета Месне заједнице Тисапарт-Алвег
објављеној у „Службеном листу општине Сента“, бр. 14/2013), у члану 4. уместо речи
„Центар-Топарт“ треба да стоји број „Тисапарт-Алвег“.
из Одсека за Скупштинске послове
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Садржај:
165
166

ОДЛУКA О ФОРМИРАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ
УГРОЖЕНОСТИОПШТИНЕ СЕНТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
ИСПРАВКА ОДЛУКE О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТИСАПАРТ-АЛВЕГ

ИЗДАВАЧ:

Одељење за скупштинске и извршне послове, Сента,
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444

ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:

Карољ Кермеци, дипл. правник, Секретар СО Сента
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ЖИРО РАЧУН

2.400,00 дин. Аконтација треба да се уплати тромесечно или за
годину дана унапред. Цена огласа је 2.000,00 динара,
за
претплатнике 1.000,00 динара. За кориснике буџета оглашавање је
бесплатно.
840-745151843-03 – остали приходи у корист нивоа општине

ШТАМПА:

Одељење за скупштинске и извршне послове

ТИРАЖ:

200 ком.

ГОДИШЊА
ПРЕТПЛАТА:
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