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На основу члана 20. тачка 15. Закона о локалној самуправи („Сл.гласник РС , бр.
129/2007…47/2018), и члана 21, 22. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС, бр. 111/09…
87/2018) и Правилника о посебним мерама заштите од пожара („Сл. гласник СРС― бр. 27/84),
Штаб за заштиту од пожара у пољопривреди општине Житиште на првој седници одржаној 27. 5.
2021. године, донео је
ПЛАН
ЗАШТИТЕ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ 2021. ГОДИНЕ
ЗА ОПШТИНУ ЖИТИШТЕ
Сходно члану 49. Закона о заштити од пожара („Сл.гласник СРС , бр. 111/2009 и 20/2005), Штаб
за жетву и заштиту од пожара Општине Житиште је седници одржана дана 27. 5. 2021. године ,
донео je План којим ће се за време жетве 2021 године у општини Житиште предузети следеће
мере:
1. Организација сталног дежурства
2. Организација осматрачке службе
3. Организација службе и обавештења
4. Организација сталне контроле на споровођењем планских и других мера заштите
стрних усева од пожара
5. Организација обавештења грађанства и организације прегледа пољопривредне
механизације на подручју Општине Житиште
1. ОРГАНИЗАЦИЈА СТАЛНОГ ДЕЖУРСТВА
Општински ватрогасни савез општине Житиште је дужан да у сваком добровољном
ватрогасном друштву општине Житиште организује редовна дежурства. Општински ватрогасни
савез ће пре почетка жетве доставити Општинском штабу за жетву и заштиту стрних усева од
пожара распоред дежурстава.
Организује се стално дезурство (24 сата) у општини Житиште , које ђе бити у
просторијама ДВД Торак Ватрогасни дом адреса Браства Јединства 46 Торак . ДВД Торда
Ватрогасни дом, адреса Жарка Зрењанина 2 Торда. ДВД Банатско Карађорђево,месна заједница
Банатско Карађорђево, адреса Ђуре Јакшића бб Банатско Карађорђево.ДВД Хетин З.З. Будућност
Хетин, адреса Бориса Кидрича 44 Хетин. ДВД Нови Итебеј Ватрогасни дом адреса Маршала
Тита 53 Нови Итебеј. Српски Итебеј „Мркшићеви Салаши― адреса Милоша Црњанског бб
Српски Итебеј. Дежурства ће обаваљати лица по програму дежурства Општинског ватрогасног
савеза општине Житиште.
2. ОРГАНИЗАЦИЈА ОСМАТРАЧКЕ СЛУЖБЕ
Организује се осматрачка служба на поручју општине Житиште која ће се вршити са
објеката „Уљарице Бачка― Торда адреса Пут за Банатски Двор бб Торда, „VICORIA LOGISTIC―
DOO Српски Итебеј,адреса Међански пут бб Српски Итебеј, З.З. „Yuko-Begejci― Torak , адреса
Тудора Владимиреску Торак.
Пољочуварске служба на подручју месних заједница код којих иста функционише, вршиће
се стално осматрање атарског подручја ради евентуалног уочавања пожара.
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3.ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ И ОБАВЕШТЕЊА
Веза и обавештавање ће се вршити путем дежурног телефона бр. 193 и обавестиће се
службе заштите усева од пожара по месним заједницама о бројевима телефона за обавештавање,
како би се у случају потребе, добило на хитности. Бројеви телефона на која се могу пријавити
пожари су: ДВД Торак 023/3837-071, ДВД Торда 023/831 480, ДВД Банатско Карађорђево
023/835-110, ДВД Хетин 069/44-10-730, ДВД Нови Итебеј 023/ 3837-071.
4. ОРГАНИЗАЦИЈА СТАЛНЕ КОНТРОЛЕ НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПЛАНСКИХ
И ДРУГИХ МЕРА ЗАШТИТЕ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА
За време жетве 2021. године, на подручју општине Житиште, вришиће се стална контрола
над спровођењем планских и других мера заштите усева од пожара.
За реализацију ове мере и свих осталих мера и активности везани за заштиту стрних усева
од пожара за време у општини Житиште задужен је председник општинског Штаба ЈАНОШ
БАРНА (064/169-51-69)
Комисију за преглед исправности механизације, формира свака месна заједница посебно.
Комисија се састоји из три члана , један ватрогасац, један електричар и један механичар.
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕШТЕЊА ГРАЂАНСТВА
Обавештавање грађанства о мерама ,обавезама и начину заштите сртних усева од пожара за
време жетве 2021 године. На подручју општине Житиште вршиће се путем сајта општине
Житиште, електронских медиа „Zitiste Online―, „Info Centar― Zitiste и путем штампаних плаката
који ће бити истакнути на огласним таблама Месних заједница.
6. ДОДАТАК
Поред мера заштите од пожара овим Планом, његов саставни део су и мере заштите од
пожара прописане Правилником о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди („Сл.
гласник СРС―, бр. 27/84), који је саставни део овог Плана.
Овај План ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште―.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ШТАБ ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-217-3/2021-1
Датум: 27. 5. 2021.
Житиште

ПРЕДСЕДНИК ШТАБА
Јанош Барна с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Oпштина Житиште
ПРЕДСЕДНИК
Житиште, Цара Душана 15
Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308
e-mail: opstina.zitiste@gmail.com
Број:II-02-35/2021
Дана: 3. 6. 2021.
На основу члана 58. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште―, број
10/2019) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Житиште", број
36/2020) Председник општине Житиште дана 3. 6.2021. године доноси
Р Е ШЕЊЕ
o именовању чланова Комисије за увођење у посед пољпривредног земљишта у државној
својини које је издато у закуп
I
У Комисију за увођење у посед пољопривредног земљишта у државној својини које је
издато у закуп на територији општине Житиште именује се:
1. Младен Ајдуковић — за председника
2. Предраг Арсић — за члана
3. Милан Стамболија — за члана
II
Комисија ћe о увођењу у посед лица којима је Одлуком издато у закуп пољопривредно
земљиште у државној својини у првом кругу лицитације у општини Житиште сачинити записник.
III
Ово решешење објавити у „Службеном листу општине Житиште―.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Председник
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС―, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Статута општине Житиште („Службени
лист општине Житиште―, број 10/2019 – пречишћен текст), члана 2. Одлуке о Општинском већу
општине Житиште („Службени лист општине Житиште―, број 16/2008) и члана 32. Пословника о
раду Оштинског већа општине Житиште, Општинско веће је на седници одржаној дана 4. 6. 2021.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЖИТИШТЕ
Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о остваривању права на осигурање усева (у даљем тексту: осигурање)
на територији општине Житиште (у даљем тексту: Правилник) прописује се површина и
начин остваривања права, поступак за остваривање права, критеријуми за остваривање права
и друга питања значајна за јавни позив.
Јавни позив расписује Комисија за остваривање права на осигурање усева на
територији Oпштине Житиште (у даљем тексту:Комисија), коју именује Општинско веће
општине Житиште.
Површина и начин остваривања права
Члан 2.
Максимална површина која се може осигурати по једном пољопривредном газдинству
је 20 хектара.
Право на осигурање се остварује путем Јавног позива за остваривање права на
осигурање усева на територији општине Житиште (у даљем тексту: Јавни позив), који се
објављује на интернет страници Општине Житиште и на огласним таблама Општине
Житиште и свих Месних заједница на територији општине Житиште.
Документација поднета на Јавни позив се не враћа.
На захтев подносиоца пријаве, који нису остварили право на бесповратна средства,
могуће је враћање документације, уз достављање оверене фотокопије исте.
Право на учешће на Јавном позиву
Члан 3.
Право на осигурање могу да остваре физичка лица која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава као носиоци пољопривредног газдинства и налазе се у
активном статусу.
Услови за учешће на Јавном позиву
Члан 4.
1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и да се
налази у активном статусу;
2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији Општине Житиште;
3. Подносилац пријаве за осигурање за површину за коју подноси пријаву није остварио
подршку по неком другом основу за исту намену;
4. Парцеле на којима се осигурава усев морају бити уписане у Регистар пољопривредних
газдинстава;
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Потребна документација

1.
2.
3.
4.

Члан 5.
Читко попуњен образац пријаве;
фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца захтева;
Извод из Регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње;
Изјава подносиоца пријаве да није остварио подршку за осигурање пријављених
површина по неком другом основу за исту намену.
Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
Поступање с непотпуним пријавама
Члан 6.

Подносиоци непотпуних пријава ће бити позвани да допуне документацију у року од
три (3) радна дана од дана пријема позива.
Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претходног става не допуне
документацију пријава ће бити одбијена као непотпуна.
Пријаве које су допуњене биће разматране тек након достављања документације која
је тражена позивом из става 1. овог члана.
Комисија неће разматрати пријаве:
 које су поднела лица која немају право да учествују на Јавном позиву;
 које су поднете након истека рока који је прописан Јавним позивом;
 које су поднете за осигурање усева који нису предмет Јавног позива.
Одлучивање о остваривању права на осигурање
Члан 7.
Комисија разматра поднете пријаве и доноси Решење о утврђивању права на
осигурање усева на територији општине Житиште, на које сагласност даје Општинско веће
општине Житиште.
Комисија, у складу с критеријумима који су дефинисани Правилником, формира
бодовну листу лица које остварују право на осигурање.
На основу бодовне листе лица Комисија доноси Решење којим утврђује право на
осигурање до укупне површине за осигурање, предвиђене чланом 2. Правилника, на које
сагласност даје Општинско веће.
Решење се објављује на званичној интернет страници Општине Житиште.
Критеријуми за утврђивање права на осигурање
Члан 8.
Комисија формира бодовну листу лица које остварују право на осигурање и доноси
Решење о утврђивању права на осигурање усева на територији општине Житиште на основу
поднете документације, критеријума и бодова прописаних овим чланом, и то према табели:
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Бодови
85

до 30 година
од 30 до 40 година
преко 40 година
до 5 хектара
од 5 до 10 хектара
од 10 до 20 ха
од 20ха до 50ха
преко 50 ха
жене
мушкарци

25
20
15
40
30
20
10
5
20
10

Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у
потпуности прихваћене
Члан 10.
Комисија сачињава Решење са образложењем о подносиоцима пријава којима пријаве
нису прихваћене и који нису остварили право на осигурање.
Коначно Решење
Члан 12.
Решење је коначно по добијању сагласности Општинског већа општине Житиште.
Остваривање права на осигурање
Члан 13.
Решење са списком лица и површина који су остварили право на осигурање, Комисија
доставља осигуравајућој кући са којом је Општина Житиште склопила Уговор о осигурању.
Завршне одредбе
Члан 14.
Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Житиште―.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: IV-06-59/2021-4
Дана: 4. 6.2021.
Житиште
Председник општинског већа
Митар Вучуревић с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС―, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист Општине
Житиште―, број 10/2019 – пречишћен текст), члана 2. Одлуке о Општинском већу општине Житиште
(„Службени лист Општине Житиште―, број 16/2008) и члана 32. Пословника о раду Оштинског већа
општине Житиште, Општинско веће је на седници одржаној дана 4. 6. 2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
Образује се Комисија за остваривање права на осигурање усева на територији општине Житиште
(у даљем тексту: Комисија).
II
Комисију чини председник и 4 члана, и то:
Председник Комисије:
- Драгана Петковић из Међе.
Чланови Комисије:
1. Велемир Перовић из Српског Итебеја;
2. Андреј Амиџић из Житишта;
3. Предраг Лучић из Банатског Двора;
4. Предраг Арсић из Српског Итебеја;
III

Задатак Комисије је да у складу са Правилником o остваривању права на осигурање усева,
распише Јавни позив активним пољопривредним газдинствима са територије општине Житиште и
донесе Решење о остваривању права на осигурање усева који су предмет осигурања, на које
Општинско веће општине Житиште даје сагласност.
IV
Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Житиште―.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: IV-06-59/2021-3
ДАНА: 4. 6. 2021. ГОДИНЕ
ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Митар Вучуревић с.р.

Број 21.

4.6.2021. године „Службени лист Општине Житиште―
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ШТАБ ЗА ЖЕТВУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
1.

План заштите стрних усева од пожара за време жетве 2021. године за општину Житиште. ...... 1.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

2.Решење o именовању чланова Комисије за увођење у посед пољопривредног земљишта у
државној својини које издато у закуп ................................................................................................. 3.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
3. Правилник о остваривању права на осигурање усева на територији општине Житиште............4.
4. Решење о образовању Комисије за утврђивање права на осигурање усева на територији општине
Житиште ...................................................................................................................................................... 7.
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

