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Број 10.
страна 1.

На основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“ број 111/2009),
члана 17. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (,,Службени гласник
РС“број 98/2010), члана 7. Одлуке о заштити грађана и материјалних добара у ванредним
ситуацијама и образовању Општинског штаба за управљање у ванредним ситуацијама (,,Службени
лист Општине Житиште“ број 4/2011) и Решења о именовању Општинског штаба Општине Житиште
за ванредне ситуације бр.I/820-1/2012 од 3.8.2012.године,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Житиште на својој седници одржаној дана
31.3.2013.године, донео је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ-ОЛУЈНОГ ВЕТРА
И ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТОРДА
Члан 1.
Утврђује се настанак елементарне непогоде –олујни ветар на територији месне заједнице
Торда и проглашава се ванредна ситуација на територији месне заједнице.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу Општине
Житиште“.
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На основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“ број 111/2009)
и члана 17. и 18. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (,,Службени гласник
РС“ број 98/2010), члана 7. Одлуке о заштити грађана и материјалних добара у ванредним
ситуацијама и образовању Општинског штаба за управљање у ванредним ситуацијама (,,Службени
лист Општине Житиште“ број 4/2011), и Решења о именовању Општинског штаба за ванредне
ситуације број I-820-2/2011 од 28.02.2011. године,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Житиште на својој седници одржаној дана
1.4.2013.године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ШТЕТЕ И СТАЊЕ ПОТРЕБА НАСТАЛЕ КАО
ПОСЛЕДИЦА ОЛУЈНОГ ВЕТРА

1.
У Комисију за утврђивање штете настале као последица олујног ветра на територији општине
Житиште, именују се:
1. Миленковић Светлана, координатор
2. Драгана Бугарин,члан
3. Даница Савић,члан

2.
Задатак комисије из члана 1. овог Закључка је:
1. Обилазак насељеног места и угрожених домаћинстава у којима је пријављена штета;
2. Преглед оштећених објеката, сликање оштећења и прављење службене забелешке као и
оквирна процена штете;
3. Након завршеног обиласка сачинити извештај о извршеном обиласку;
4. Предлагање мера у циљу санације оштећених објеката.
3.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу општине
Житиште“.
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На основу члана 33. Закона о ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС“ број 111/2009)
и члана 17. и 18. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (,,Службени гласник
РС“ број 98/2010), члана 7. Одлуке о заштити грађана и материјалних добара у ванредним
ситуацијама и образовању Општинског штаба за управљање у ванредним ситуацијама (,,Службени
лист Општине Житиште“ број 4/2011), и Решења о именовању Општинског штаба за ванредне
ситуације број I-820-2/2011 од 28.02.2011. године,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Житиште на својој седници одржаној дана
1.4.2013.године, донео је

ЗАКЉУЧАК
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НАБАВКЕ ЦРЕПА И
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

1.
Овим Закључком се овлашћују чланови штаба Пушара Драган и Мандић Јован, да за потребе
санације штете, настале услед олујног ветра у МЗ Торда, изврше набавку потребног грађевинског
материјала (црепа, летве и грађе).
2.
Задатак лица из члана 1. овог Закључка је:
Да у што хитнијем року пронађе и обезбеди допремање потребног грађевинског материјала у МЗ
Торда, како би се што пре извршила расподела истог.
3.
Испоручени грађевински материјал фактурисати на Општински Штаб за ванредне ситуације
Житиште.
4.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу општине
Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
ОПШТИНСКИ ШТАБ
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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На 44. седници Савета Месне заједнице Равни Тополовац одржаној дана 19. 3. 2013. године у
Равном Тополовцу, Савет Месне заједнице Равни Тополовац донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАВНИ ТОПОЛОВАЦ
Члан 1.
У члану 14. став први Статута Месне заједнице Равни Тополовац после речи ,,има“ брише
се ,, 9 (девет)“ и уместо тога уноси ,,7(седам)“
У члану 16. брише се став четврти и уноси нови став четврти који гласи :
,, за секретара Месне заједнице може бити изабрано лице које поред законом прописаних услова
испуњава и следеће услове :
-да има средњу стручну спрему и то гимназију, економску, грађевинску, екектротехничку школу или
било коју вишу школу,
- радно искуство није потребно
- да није кривично кажњавано и да се против њега не води поступак“
Члан 2.
Остале одредбе Статута остају непромењене.
Члан 3.
Овај Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Месне
заједнице.
Одлуку о измени и допуни објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
РАВНИ ТОПОЛОВАЦ
Брoj : 75/2013
Дана : 19. 3. 2013.
Равни Тополовац

Председник Савета
Месне заједнице Равни Тополовац
Мићо Прибишић с.р.
***

ИСПРАВКА
У „Службеном листу Општине Житиште“ број 8. од 21. марта 2013.године, врши се
исправка техничке грешке и то у објављеном акту ,, ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ХЕТИН“ на страни 7. у члану 15. после речи „Савет Месне зајднице има“ ,
а испред речи,, председника“ брише се реч „два“ .
***
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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:
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Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
Службени лист Општине Житиште излази по потреби.

