СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
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Житиште
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Број 28.
страна 1.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник републике Србије број
129/07) и члана 15. и чл. 42. Статута општине Житиште (Службени лист општине Житиште број
16/2008) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 25. 10.2012. доноси следећу
Одлуку о образовању савета за безбедност oпштине Житиште
Члан 1.
Овом Одлуком образује се Савет за безбедност општине као оперативно стручни орган
Скупштине општине , Општинског већа и Председника општине чији је основни задатак спровођење
политике безбедности општине Житиште у смислу планирања, организовања и контроле,
координација рада између органа локалне самоуправе, предузећа и других правних лица од значаја за
безбедност општине, месних заједница и других органа установа и организација. Овом одлуком ,
утврђују се и задаци, састав и начин рада савета за безбедност општине Житиште (У даљем тексту
Савет).
Члан. 2
Рад Савета за безбедност општине је деполитизован.
Члан. 3
Савет за безбедност учествује у обезбеђивању безбедности становништва за случај непосредних
опасности, ванредних стања, невољних ризика и претњи безбедности становништву, природних
непогода и индустријских и других несрећа већих размера (елементарне непогоде), епидемија и др.,
као и о потреби предлагања одређених мера безбедности надлежним органима општине .
Члан 4.
Непосредни задаци Савета су:
1. да информише, анализира и предлаже Скупштини општине, Општинском већу и Председнику
општине актуелну процену безбедносне ситуације у општини и мере на елеминисању узрока који
могу довести до њеног нарушавања,
2. да предлаже Скупштини општине, Општинском већу и Председнику oпштине процену услова и
могућности функционисања органа локалне самоуправе, предузећа- привредних друштава и других
правних лица општине Житиште у случају невољних изазова, ризика и претњи безбедности
становништву, као и да врши координацију међу њима,
3. да предлаже процену могуће угрожености територије општине од елементарних непогода и
индустријских и других несрећа већих размера,
4. да предлаже Скупштини општине, Општинском већу и Председнику општине одређена документа
која су од посебног значаја за безбедност општине и одређена нормативна и друга акта Плана
заштите од елементарних непогода,
5. да предлаже мере заштите становништва од незаконитог понашања појединаца и одређених група,
6. да путем средстава информисања упознаје грађане са евентуалним опасностима које прете њиховој
безбедности и мерама које треба предузети у овим условима,
7. да подноси извештај о стању припрема у вези заштите од елементарних непогода Скупштини
општине, Општинском већу и Председнику општине,
8. да врши и друге послове у циљу припреме и изградње ефикасне безбедносне политике града и
њених грађана.
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Члан 5.
Савет има укупно 11 чланова.
Савет за безбедност Општине састоји се од председника, заменика председника и чланова које
именује Скупштина Општине својим решењем, одмах након усвајања ове Одлуке.
Председник Савета је Председник Општине по свом положају.
Заменик председника Савета је Председник Скупштине општине. Заменик председника општине је
такође члан Савета.
Остали чланови Савета бирају се из реда представника одборника и државних органа.
Члан 6.
Из реда представника одборника, одборничке групе предлажу укупно 3 одборника .
Из реда државних органа у Савет Општине бирају се:
- представник Полицијске управе за Житиште
- представник Штаба цивилне заштите
- представник Сектора за ванедне ситуације
- представник здравства и
- представник Црвеног крста.
Члан 7.
Савет има координатора.
Координатора Савета за безбедност општине именује Савет из редова одборника.
Координатор Савета између седница Савета координира рад чланова Савета, надлежних јавних
служби и Служби Општинске управе у вези питања из области безбедности и о томе извештава
Савет.
Члан 8.
Седнице Савета за безбедност општине сазива председник Савета, а у случају његове спречености
заменик председника Савета.
Савет доноси одлуке ако на седници Савета присуствује више од половине чланова Савета, већином
гласова присутних.
Седнице Савета за безбедност могу бити затворене за јавност о чему одлучује председник Савета.
Пословником о раду Савета ближе ће се уредити и регулисати одређена питања и правила о раду
Савета.
Члан 9.
У циљу што боље организације и координације рада Савета, председник Савета може позивати на
седнице Савета представнике надлежних државних органа, руководећа и друга стручна лица ради
упознавања и информисања.
Члан 10.
Стручне и административно техничке послове за потребе Савета обављаће поред чланова Савета и
технички секретар Савета из Општинске управе.
Члан 11.
Председник Савета може по сопственој процени упознати грађане и стручну јавност са питањима
која су била на дневном реду Савета и мерама које је Савет усвојио. Питања која су поверљиве
природе неће се саопштавати средствима информисања нити износити у јавност.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине
Житиште".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
Број:I-02-80/2012
Дана: 25.10.2012.
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број
129/07) и члана 15. и чл. 42. Статута Општине Житиште (Службени лист општине Житиште број
16/2008) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана.25. 10. 2012. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
I
У Савет за безбедност општине Житиште бирају се:
За Председника :
1. Душан Милићев

Председник општине Житиште

За Заменика Председника:
2. Драган Миленковић

Председник Скупштине општине Житиште

За чланове:
3. Јене Лазар
4. Немања Ковачев
5. Дејан Мелар
6. Милорад Недељковић
7. Др Лоди Габор
8. Драган Пушара
9. Зоран Касаловић
10. Богдан Кордић
11. Катинка Никовић

заменик Председника општине
представник Полицијске управе за Житиште
представник Штаба цивилне заштите - локалне самоуправе
представник Сектора за ванредне ситуације
представник здравства
представник Црвеног крста
одборник СО Житиште
одборник СО Житиште
одборница СО Житиште
II

Решење објавити у „Службеном листу oпштине Житиште“.
Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I -02-80/2012
Дана: 25. 10. 2012.
Житиште
Председник Скупштине oпштине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 5. Закона о буџетском систему (СЛ. гласник РС бр. 54/09, 73/10 и 101/10),
члана 12. и 13. Правилника о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим
политикама, интерној контроли и интерној ревизији ( Сл. лист Општине Житиште бр. 29/2010), члана
11. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС бр. 72/2011), члана 2. Одлуке о општинском већу
Општине Житиште ( Службени лист Општине Житиште бр. 16/08) и члана 108. Пословника
Скупштине Општине Житиште( Службени лист Општине Житиште бр. 18/08), Скупштина Општине
Житиште на седници одржаној дана 25. 10. 2012. године, донела је

ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УКЊИЖЕЊУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ – ГАСНИХ МРЕЖА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Члан 1.
Мења се став 1. члана 1. и гласи:
Одељење за буџет, финансије и трезор Општинске управе Житиште извршиће евидентирање –
промену вредности укњижених основних средстава у пословим књигама буџета Општине Житиште –
гасне мреже у насељеним местима: Српски Итебеј, Нови Итебеј, Међа, Торак, Житиште, Равни
Топловац, Банатско Вишњићево, Банатски Двор, Честерег и Банатско Карађорђево, појединачно
према Ревизији извештаја о процени ФЕР вредности дистрибутивног гасног система Општине
Житиште број III-04-404-29/2011. од 30.06.2012. године.
Члан 2.
Мења се члан 2. и гласи:
Ревизија извештаја о процени ФЕР вредности дистрибутивног гасног система Општине
Житиште број III-04-404-29/2011. 30.06.2012. године је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Додаје се нови члан, који постаје члан 4, а досадашњи члан 4. постаје члан 5. и гласи:
Налаже се свим правним лицима која у својим пословним књигама као основно средство
имају евидентирану гасну мрежу описану у члану 1. ове одлуке, да исту искњиже из својих
пословних књига.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-020-36/2011.
Датум: 25.10.2012.
Житиште
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09) и члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), Скупштина општине Житиште, на
седници одржаној дана 25.10.2012.године донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији општине
Житиште; дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради Процене угрожености и Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; образовање штаба за ванредне ситуације; формирање
повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица цивилне
заштите опште намене; одређивање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и
друга питања из области цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

скупштина општине;
председник општине;
општинско веће;
општинска управа и њени органи;
оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за заштиту и спасавање;
грађани и удружења грађана и друге организације.
Дужности – надлежности органа општине

Скупштина општине
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних
добара општине и одредби Закона о ванредним ситуацијама, ( у даљем тексту: Закона ) Скупштина општине
Житиште врши следеће послове:
- доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и
обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у
Републици Србији;
- доноси план и програм развоја система заштите и спасавањана на територији јединице
локалне самоуправе, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања
Републике Србије;
- планирају и утврђују изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака
заштите и спасавања и развоја цивилне заштите на територији општине:
- образује Општински штаб за ванредне ситуације;
- одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање;
- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ
Владе;
- разматра извештаје Председника општине о битним питањима за заштиту и спасавање и др.
Члан 4.
Општинско веће
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У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних
добара на територији општине и одредби Закона. Општинско веће врши следеће послове:
- Усваја Процену угрожености за територију општине;
- Усваја Планн заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- Образује комисију за процену штете настале од елементарних непогода;
- Доноси Одлуку о накнади штете настале од елементарних непогода;
- Прати реализацију превентивних мера заштите
- Предлаже акта која доноси скупштина општине и др.
Члан 5.
Председник општине
- стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања;
- обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и руководи
његовим радом;
- у сарадњи са начелником штаба предлаже постављање осталих чланова штаба за
ванредне ситуације;
- доноси одлуку о проглашењу ванредног стања у општини;
- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим
прописима;
- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у
спровођењу мера заштите и спасавања;
- предлаже општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, на
усвајање;
- наређује, формирање, опремање и обуку јединица опште намене;
- остварује сарадњу са начелником управног округа и окружним штабом за ванредне
ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;
- наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог
подручја и стара се о њиховом збрињавању;
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и
материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања;
- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне
заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва и
материјалних добара у општини;
- одлучује о увођењу дежурства општинским и другим правним лицима у ванредној
ситуацији;
- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама;
- остварује сарадњу са другим општинама, Министарством унутрашњиг послова и
Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама;
- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје
надлежности;
- извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у
ванредној ситуацији.
Органи општинске управе
Члан 6.
Органи општинске управе у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће
послове и задатке:
- прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају мере за
заштиту и спасавање;
- учествује у изради Процене угрожености територије општине Житиште;
- израђује поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације становништва;
- учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;
- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне ситуације;
- врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности;
- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за
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територију јединице локалне самоуправе;
- стара се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и
спасавања;
- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту;
- учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене;
- организују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
- обављају и друге послове заштите и спасавања.
Члан 7.
Стручна служба за послове заштите и спасавања општине
Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за
општину Житиште вршиће референт за послове одбране и ванредне ситуације
Стручна служба за заштиту и спасавање врши следеће послове:
- носилац је активности на изради Процене угрожености општине;
- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања
и обавештавања ( у склопу Плана одбране општине);
- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне заштите
опште намене;
- прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне
мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
- набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за
јединицу локалне самоуправе;
- организује, развија и води личну и колективну заштиту;
- усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама
локалне самоуправе;
- остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
- израђује План мобилизације јединица и организује извршење мобилизације јединица опште
намене;
- врши и друге послове из области заштите и спасавања;
Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Обједињавање координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне
заштите које формира општина и активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи и
материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода,
техничко–технолошких несрећа и других опасности на територији општине Житиште спроводи Општински
штаб за ванредне ситуације.
Општински штаб за ванредне ситуације се формира на основу члана 33. Закона и у складу са чланом 8.
Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације ( у даљем тексту Уредба) („Сл. Гласник РС „ бр.
98/2010) а надлежност је дефинисана чланом 34. и 35. Закона.
Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају ванредне ситуације може
наредити следеће мере:
-

мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава;
ангажовање оспособљених правних лица;
увођење дежурства правним лицима;
посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
посебне мере и поступке хигијенско- профилактичког карактера;
посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима;
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- евакуацију становништва;
- одређивање другачијег распореда радног времена;
- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга ( воде,
грејања, гаса, електричне енергије, друмски превоз и сл.);
- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима;
- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима
односно корисницима;
- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица у
организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању;
- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других
зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја;
- и друге мере.
Повереници цивилне заштите
Члан 10.
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају
појаве опасности по људе и материјална средства у свим насељеним местима поставиће се по један повереник
и један заменик повереника цивилне заштите.
Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у
спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама
цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са упутствима
повереника, односно заменика повереника.
Именовање повереника и заменика повереника извршиће Општински штаб за ванредне ситуације у
року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће стручна служба за заштиту и
спасавање у сарадњи са саветима месних заједница.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 11.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама за потребе заштите и спасавања
грађана и материјалних добара од елементарних непогода, техничко- технолошких несрећа и опасности на
територији општине Житиште одређују се оспособљена привредна друштва и друга правна лица, и то:
Ред.
број

Пун назив правног лица

Седиште и адреса

1.

Дом здравља Житиште

Житиште

2.

ЈКСП ,,ЕКОС,, Житиште

Житиште Ђуре
Јакшића 1

ЈП ,,Развој,, Житиште

Житиште Цара
Душана 9

4.

Општинска организација
Црвеног крста

Житиште Ђуре
Јакшића 3

5.

Општински ватрогасни
савез

Житиште Ђуре
Јакшића 1

3.

Делатност

Задатак- мера ЦЗ

Здравствена заштита
становништва-прва
медицинска помоћ,РХБ
заштита
Заштита од рушења и
Комунална
спасавање из
делатност,дистрибуција
рушевина,асанација
гаса...
терена
Одржаванје
Склањање и
путева,стамбена
урбанистичке мере
делатност дистрибуција
заштите,евакуација
воде...
Хуманитарни
Евакуација,збрињавање
рад,помоћ угроженом
угрожених и
становништву...
настрадалих
Организовање и
Заштита и спасавање
усмеравање рада ДВД
од пожара
Здравствена заштита

Активирање и употребу правних субјеката из става 2. овог члана наређује Општински штаб за ванредне
ситуације.

Број 28. 25.10.2012. године

„Службени лист Општине Житиште“

страна

9

Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима из става 2 овог члана склопе уговор којим ће се
утврдити међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2. овога члана у заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђују се из буџета општине.
Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште намене
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених
задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење мањих пожара и шумских
пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за одржавање реда, затим у збрињавању
угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени штаба за ванредне
ситуације.
У општини Житиште формираће се 12 јединица цивилне заштите опште намене јачине вода у МЗ
Српски Итебеј,Торак,Житиште и Банатско Карађорђево. У МЗ Равни Тополовац, Банатско Вишњићево, Нови
Итебеј, Хетин, Међа, Банатски Двор,Честерег и Торда формираће се јединице јачине одељења са укупно 200
обвезника цивилне заштите.
Попуну, опремање и обуку јединица извршиће Општинска Служба за заштиту и спасавање у сарадњи
са органима општинске управе.
Координацију послова из става 3. овог члана вршиће Општинско веће.
ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености општине Житиште од елементарних непогода и других несрећа
је општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са организационом јединицом Сектора за
ванредне ситуације и другим организационим јединицама општинске управе, у складу са Законом,
Методологијом за израду Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
сачинити Процену.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и доставити је
Општинском већу на усвајање.
Члан 14.
Носилац израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину је општинска служба
за заштиту и спасавање која ће, у срадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и
другим организационим јединицама општинске управе, у складу са Законом и Методологијом за израду
Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама сачинити План.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама општине Житиште и доставити га Општинском већу на усвајање.
Члан 15.
Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите, носилац израде Плана
функционисања као саставног дела Плана одбране општине је општинска служба за за заштиту и спасавање
која ће у срадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и другим организационим
јединицама општинске управе, у складу са Упутством о методологији за израду планова одбране и потребним
изводом из Плана одбране Републике сачинити План.
Лична и колективна заштита
Члан 16.
Личну и колективну заштиту у општини организовати по месту рада и месту становања.
Грађани власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања
и заштите и спасавања чланова породичног домаћинства , као и имовине, набаве и држе у исправном стању
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средства и опрему као што је предвиђено Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну
заштиту од елементарних непогода и других несрећа.
Обавезује се Стручна служба за заштиту и спасавање да у сарадњи са организационом јединицом
Сектора за ванредне ситуације, припреми упутства и друге публикације којима ће се вршити едукација
становништва о поступцима у могућој или насталој опасности. Посебан акценат дати едукацији становништва
о реаговању у земљотресу, поплавама и пожару.
У реализацији активности наведених у ставу 3. овог члана укључити поверенике цивилне заштите.
Финансирање
Члан 17.
Из буџета општине Житиште и средстава Фонда за ванредне ситуације, за потребе заштите и
спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа
и опасности, финансираће се следеће:
- организовање, опремање и обучавање општинског штаба за ванредне ситуације;
- организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене;
- трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање
задатака заштите и спасавања;
- изградњу система за узбуњивање на својој територији;
- набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање и чување објеката за потребе цивилне
заштите;
- изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и чување објеката за потребе цивилне
заштите;
- обуку из области цивилне заштите коју организује општина;
- организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга општине;
- санирање штета насталих природном и другом незгодом , у складу са материјалним
могућностима;
- и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним прописима.
Признања и награде
Члан 18.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова заштите
и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, службама и органима општинске управе,
штаба за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима
повереника, другим припадницима и заслужним појединцима на територији општине Житиште додељују се
признања и награде.
Признања и награде ће се уручивати на дан општине и на Светски дан цивилне заштите 1. март.
Обавезује се Општинско веће да ближе уреди врсту награда и признања као и критеријуме за њихову
доделу.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Житиште“. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-82-1/2012
Дана: 25.10.2012.
ЖИТИТШТЕ
Председник СО Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 47. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број
129/07 ) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 25. 10. 2012. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК мандата одборника у СО Житиште Далибора Голубовића
из Житишта са изборне листе број 5. ,,Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС ) Партија
уједињених пензионера Србије (ПУПС) Јединствена Србија(ЈС)“
Решење објавити у Службеном листу Општине Житиште .
Образложење
Одборник Далибор Голубовић доставио је председнику СО Житиште оверену оставку на
мандат одборника у СО Житиште дана 10. августа 2012.г. Како је оставка достављена између 2
седнице, а у предвиђеном року од 3 дана од овере оставке, то је Председник скупштине Општине у
смислу члана 47. у обавези да на првој наредној седници предложи престанак мандата одборника
који је поднео оставку са предлогом решавања на првој тачки дневног реда. Административно
мандатна комисија је извршила увид у достављену документацију и извештај изборне комисије и
оценила је да су испуњени услови за доношење решења о утврђивању престанка мандата одборника
на основу поднете оставке, као и из разлога неспојивости функције одборника и послова – функције
помоћника председника општине, коју је у међувремену одборник прихватио. Како до доношења
овог решења оставка није повучена, то су се стекли услови за престанак мандата одборника .
Правна поука: Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 48 сата
од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I-020-32/2012
Дана: 25.10. 2012.
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 25. 10. 2012. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
Потврђује се мандат одборника у СО Житиште МИРКУ ГОЛУБОВИЋУ из Житишта
изборна листа број 5. ,, Ивица Дачић Социјалистичка партија Србије (СПС) Партија уједињених
пензионера (ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС).“
Мандат одборника траје од дана потврђивања мандата 25. 10. 2012.
Решење објавити у Службеном листу општине Житиште.
Образложење
Одборник Далибор Голубовић са изборне листе број 5,, Ивица Дачић Социјалистичка
партија Србије (СПС) Партија уједињених пензионера (ПУПС) Једнинствена Србија (ЈС).“ поднео је
оставку на одборнички мандат између 2 седнице скупштине општине у форми оверене писмене
изјаве, а Скупштина општине Житиште је у обавези да констатује престанак мандата одборника на
првој наредној седници СО Житиште. Како је на изборној листи број 5. наредни одборник коме није
био додељен мандат, а припадник је исте политичке странке, Гордана Гаврић приложила оверену
писмену изјаву да не прихвата мандат , то је од стране изборне комисије издато уверење о избору за
одборника у СО Житиште за наредног кандидата на листи коме није био додељен мандат, а
припадник је исте политичке странке, Мирку Голубовићу из Житишта. Од одборника је прибављена
оверена писмена сагласност да прихвата мандат одборника. Административно мандатна комисија је
извршила увид у издато уверење о избору одборника, извештај изборне комисије, и писмену
сагласност одборника, те је оценила да су испуњени услови за потврђивање мандата одборника и
доставила скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата одборника .
Правна Поука: Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 48 сата
од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I- 013-13/2012
Дана: 25.10.2012.
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 47. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број
129/07 ) Скупштина општине Житиште на седници одржаној дана 25. 10. 2012. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК мандата одборника у СО Житиште Дејана Мелара из
Банатског Двора са изборне листе број 2. ,,Уједињени региони Србије – Александар Менг)“
Решење објавити у Службеном листу oпштине Житиште .
Образложење
Одборник Дејан Mелар доставио је председнику СО Житиште оверену оставку на мандат
одборника у СО Житиште дана 26.09. 2012.г. Како је оставка достављена између 2 седнице, а у
предвиђеном року од 3 дана од овере оставке, то је Председник скупштине Општине у смислу члана
47. у обавези да на првој наредној седници предложи престанак мандата одборника који је поднео
оставку са предлогом решавања на првој тачки дневног реда. Административно мандатна комисија је
извршила увид у достављену документацију и извештај изборне комисије и оценила је да су
испуњени услови за доношење решења о утврђивању престанка мандата одборника на основу
поднете оставке, као и из разлога неспојивости функције одборника и послова – функције помоћника
председника општине, коју је у међувремену одборник прихватио. Како до доношења овог решења
оставка није повучена, то су се стекли услови за престанак мандата одборника .
Правна поука: Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 48 сата
од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I- 020-35/2012
Дана: 25.10.2012.
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 48. Закона о локалним изборима (Службени гласник Републике Србије број
129/07 ) Скупштина Општине Житиште на седници одржаној дана 25. 10. 2012. године донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
Потврђује се мандат одборника у СО Житиште ВУКЕЛИЋ ЗОРАНУ из Честерега
изборна листа број 2. ,,Уједињени региони Србије - Александар Менг“ Мандат одборника траје од
дана потврђивања мандата 25.10.2012.
Решење објавити у Службеном листу општине Житиште.
Образложење
Одборник Дејан Мелар са изборне листе број 2. ,,Уједињени региони Србије - Александар
Менг“ поднео је оставку на одборнички мандат између 2 седнице скупштине општине у форми
оверене писмене изјаве, а Скупштина општине Житиште је у обавези да констатује престанак
мандата одборника на првој наредној седници СО Житиште. Како је на изборној листи број 2.
наредни одборник коме није био додељен мандат, а припадник је исте политичке странке, Бранка
Матић приложила оверену писмену изјаву да не прихвата мандат , то је од стране изборне комисије
издато уверење о избору за одборника у СО Житиште за наредног кандидата на листи коме није био
додељен мандат, а припадник је исте политичке странке, Зорану Вукелићу из Честерега. Од
одборника је прибављена оверена писмена сагласност да прихвата мандат одборника.
Административно мандатна комисија је извршила увид у издато уверење о избору одборника,
извештај изборне комисије, и писмену сагласност одборника , те је оценила да су испуњени услови
за потврђивање мандата одборника и доставила скупштини извештај са предлогом за потврђивање
мандата одборника.
Правна Поука : Против овог решења дозвољена је жалба Управном суду у року од 48 сата
од дана доношења овог решења.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I- 013-11/2012
Дана: 25.10.2012.
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи (,,Службени Гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште “16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 25.
10. 2012.године донела следећи
Закључак
I
Усваја се Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Дома здравља Житиште
за 2011. годину.
II
Закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-022-7-/2012
Дана: 25.10. 2012. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
***
На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута oпштине Житиште („Службени лист
oпштине Житиште“ 16/08) Скупштина oпштине Житиште је на својој седници одржаној дана 25.10.
2012. године донела следећи
Закључак
I
Усваја се Извештај о раду Културно просветне заједнице Житиште за 2011. годину.
Усваја се Финансијски извештај Културно просветне заједнице Житиште за 2011. годину.
II
Закључак објавити у ,,Службеном листу општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-022-6/2012
Дана: 25.10.2012. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине oпштине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи (,,Службени Гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште “16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана
25.10.2012. године донела следећи
Закључак
I
Усваја се Извештај Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“ Житиште за радну
/школску/ 2011/2012 годину.
II
Закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број : I-022-14-/2012
Дана : 25.10.2012. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
***
На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи (,,Службени Гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште “16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана
25.10.2012. године донела следећи
Решење
I
Даје се сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе ,,Десанка Максимовић“
Житиште за радну /школску/ 2012/2013 годину.
II
Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-022-14-/2012-2
Дана: 25.10.2012. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закону о локалној самоуправи (,,Службени Гласник
Р. Србије“ број 129/07) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута Општине Житиште („Службени лист
Општине Житиште “16/08) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 25.10.
2012. године донела следећи
Закључак
I
Усваја се Извештај о раду са Извештајем о финансијском пословању Туристичке организације
Општине Житиште за 2011. годину.
II
Закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-024-5/2012
Дана: 25. 10. 2012. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
***
На основу члана 32. тачка 8. Закону о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Србије,, број 127/09) и чл. 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште (,,Службени лист
oпштине Житиште ,,16/08) Скупштина oпштине Житиште је на својој 3. седници одржаној дана
25.10.2012. године донела је следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о раду са извештајем о финансијском пословању , Историјског архива
Зрењанин за 2011. годину.
Даје се сагласност Историјском архиву Зрењанин на ребаланс финансијског плана за 2012
годину.
II

Закључак објавити у „Службеном листу општине Житиште“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I- 022-5/2012
Дана: 25.10.2012. године
ЖИТИШТЕ
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о јокалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07) и члана 42. тачка 22. и тачка 28. Статута општине Житиште („Службени лист општине
Житиште“ 16/2008) Скупштина Општине Житиште је на својој седници одржаној дана 25.10.2012.
године донела следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извештај о финансијском пословању ЈКСП „Екос“ Житиште за 2011. годину.
II
Закључак објавити у „Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I-023-4/2012
Дана: 25.10.2012. године
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
***
На основу члана 32. тачка 4. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Србије број 129/07) и члана 42. тачка 22. и 28. Статута Општине Житиште (Службени
лист Општине Житиште број 16/2008) Скупштина Општине Житиште на својој 3. седници одржаној
дана 25. 10. 2012. године усвојила је следећи
З А К Љ У Ч А К
I
Усваја се Извештај о раду и финансијском пословању ЈП ,,Развој„ Житиште за 2011.годину.
II
Закључак објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Житиште
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
Број: I – 023-6/2012
Дана: 25.10.2012. г.
Председник Скупштине Општине Житиште
Драган Миленковић с.р.
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