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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 
 

Број: 8 Жабаљ,  15.05.2014. Година 43 Цена овог броја  60,00 динара 

Годишња претплата 1.200,00 динара 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
На основу члана 32. ст. 1 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09, 92/11 и 93/2012) и 

члана 44. ст. 1. тач. 5.  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07), на предлог Општинског  

штаба за ванредне ситуације број 06-44/2014-I од 15.05.2014. године, Председник општине Жабаљ доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 

 

1. 

ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на територији општине Жабаљ  због падавина које падају 

непрекидно 24 часа (почев од 14.05.2014. године од 08,00 часова), а које ће  према најавама РХЗ без прекида 

падати до 21.05.2014. године. 

Обилне непрекидне падавине проузрокују штету већих размера на територији целе општине за чије 

ублажавање или отклањање је неоходно употребити посебне мере, снаге и средства.  

 

2. 

Ванредна ситуација трајаће док постоји потреба спровођења мера заштите, спашавања  и санирања 

последица падавина.  

3. 

Радом субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 

спровођењу утврђених задатака  руководи и координира Општински  штаб за ванредне ситуације.  

 

4. 

Налаже се органима општине, јавним установама и  јавним предузећима чије је оснивач општина и месним 

заједницама на територији општине  да спроводе наредбе, закључке и препоруке  Општинског  штаба за 

ванредне ситуације. 

5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине Жабаљ". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ЖАБАЉ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Пословни број: 011- 14 /2014-IV 

Дана: 15.05.2014. године  

 

Председник општине 

Чедомир Божић с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

Издавач: Скупштина општине Жабаљ 

Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић 

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута. 

Телефон: 021/831-329, факс: 021/831-094 

е-mail: marijatodorovicso@gmail.com 

 

 

р.б. Назив акта стр. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
1.  Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Жабаљ 1 


