
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ

Година XXVI         Житиште          20.07.2012.           Број 20.
Излази по потреби                                                           страна  1.
          

На основу члана 58. Статута  Општине  Житиште  (Службени лист Општине Житиште број 16/2008) , а у 
складу са Законом о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода (,,Службени 
гласник РС 50/92 ) и Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода 
(,,Службени лист СФРЈ“ 27/87)     Председник општине Житиште  дана 20. јула 2012. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е
О  образовању   Комисије за процену   глобалне штете од елементарне непогоде у општини Житиште

I У Општини Житиште образује се Комисија за процену глобалне штете од елементарне непогоде у 
Општини Житиште.

 У Комисију за  процену глобалне штете од елементарне непогоде у Општини Житиште именују се  
следећа лица: 

1. Ранко Узелац  из Банатског Карађорђева  за Председника Комисије
2. Виорел Гереу из Торка за члана Комисије
3. Мићо Прибишић из Равног Тополовца за члана Комисије

II Задатак Комисије  за процену   глобалне штете од елементарне непогоде  у општини Житиште је да  
изврши  глобалну процену штете од суше , сачини извештај у складу са Законом о коришћењу средстава за 
санацију и заштиту од елементарних непогода (,,Службени гласник РС 50/92 ) и Упутством о јединственој 
методологији за процену штете од елементарних непогода (,,Службени лист СФРЈ“ 27/87)   , те извештај 
достави  Влади Републике Србије и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
АП Војводине . 
        III     Решење објавити у у Службеном листу Општине Житиште.
        IV     Решење услед хитности  ступа на снагу  наредног дана од дана  објављивања у Службеном листу 
Општине Житиште.

                                                                О б р а з л о ж е њ е

Општини Житиште је од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство достављено обавештење о донетом закључку Владе АП Војводине  којим је покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство задужен да обавести надлежне службе и органе 
локалних самоуправа  о потреби  образовања комисија за процену штете од суше, a  које  ће имати задатак да 
сачине одговарајуће извештаје о глобалној процени штете од елементарне непогоде, те да исте извештаје 
доставе Влади Републике Србије и  надлежном Покрајинском секретаријату. Председник Општине Житиште 
је у складу са својим овлашћењима донео решење о  образовању комисије, именовао чланове и утврдио 
задатак комисије. 

Поступајући по наведеном закључку, а на основу свега напред наведеног  донето је решење као у 
диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ
БРОЈ : II- 320-13/2012
Дана : 20. 7. 2012. године
Ж и т и ш  т е

                                                                                  Председник Општине Житиште
                                                                                           Душан Милићев с.р.
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На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) 
и члана 58. Статута Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 16/2008) Председник 
Општине Житиште  дана 20. 7. 2012.  доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2011 . ГОДИНИ

I Образује се Комисија за избор корисника средстава по Програму коришћења средстава за решавање 
стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2011. доделом  средстава   за набавку 
грађевинског материјала (у даљем тексту ,, Комисија“ ) у следећем саставу : 

1. Милорад Недељковић , професор одбране,  запослен у МУП Србије као инспектор цивилне заштите 
за Општину Житиште - Председник Комисије, 

2. Никола Штула – виши референт – повереник за избеглице у Општини Житиште
Запослен у Општинској управи Житиште -  члан комисије, 

3. Драгана Немешев,  грађевински инжењер , запослена у Одељењу  за привреду, урбанизам , стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине ,  запослена у 
Одељењу Општинске управе Житиште    -  члан комисије 

II     Комисија из става 1.  има задатак да  спроведе све послове  које су предвиђени као задатак Комисије  
Уговором о сарадњи на реализацији програма коришћења средстава за решавање  стамбених потреба и друге 
програме интеграције избеглица у 2011. години и то  првенствено да донесе Правилник о условима и 
критеријумима за избор корисника  и изврши избор корисника у складу са доношеним Правилником .

III  Председник и чланови Kомисије имају право на накнаду за рад у складу са Одлуком о платама, 
накнадама и другим примањима лица које бира именује и поставља Скупштина Општине Житиште , 
Општинско веће и председник Општине (Службени лист Општине Житиште број  21/2008,  5/2009, 14/ 2009,  
3/2012.).

О б р а з л о ж е њ е
Општина Житиште је закључила уговор са Комесеријатом за избеглице Републике Србије   Уговором о 

сарадњи на реализацији програма коришћења средстава за решавање  стамбених потреба и друге програме 
интеграције избеглица у 2011. Години. Наведеним уговором је предвиђено да се  доделе средства намењена 
побољшању услова становања породицама избеглица на територији Општине у процесу интеграције набавком 
грађевинског материјала.У уговору су наведене међусобне обавезе уговарача , а чланом 4. предвиђено је да 
избор корисника врши   комисија састављена од представника стручних служби и повереника за избеглице те 
да комисију решењем формира Председник Општине.

      На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

       Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“. Решење  ступа на снагу наредног дана 
од дана  објављивања у ,,Службеном листу Општине Житиште“. 

Република Србија
АП Војводина
Општина Житиште
Председник Општине Житиште
Број : II -553-26/2012
 Дана : 20. 7. 2012. година
                                                                                          Председник Општине Житиште
                                                                                                Душан Милићев с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

  ОПШТИНА ЖИТИШТЕ

1. Решење о образовању Комисије за процену глобалне штете од елементарне непогоде у 
општини Житиште.......................................................................................................................1.

2. Решење о образовању Комисије за избор корисника средстава по програму коришћења 
средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2011. 
години.......................................................................................................................................2.

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: 
Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.
          Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац
           Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                      
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Излази по потреби                                                           страна  1.

На основу члана 58. Статута  Општине  Житиште  (Службени лист Општине Житиште број 16/2008) , а у складу са Законом о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода (,,Службени гласник РС 50/92 ) и Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода (,,Службени лист СФРЈ“ 27/87)     Председник општине Житиште  дана 20. јула 2012. године доноси следеће


Р Е Ш Е Њ Е


О  образовању   Комисије за процену   глобалне штете од елементарне непогоде у општини Житиште


I У Општини Житиште образује се Комисија за процену глобалне штете од елементарне непогоде у Општини Житиште.


 У Комисију за  процену глобалне штете од елементарне непогоде у Општини Житиште именују се  следећа лица: 


1. Ранко Узелац  из Банатског Карађорђева  за Председника Комисије


2. Виорел Гереу из Торка за члана Комисије


3. Мићо Прибишић из Равног Тополовца за члана Комисије


II Задатак Комисије  за процену   глобалне штете од елементарне непогоде  у општини Житиште је да  изврши  глобалну процену штете од суше , сачини извештај у складу са Законом о коришћењу средстава за санацију и заштиту од елементарних непогода (,,Службени гласник РС 50/92 ) и Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода (,,Службени лист СФРЈ“ 27/87)   , те извештај достави  Влади Републике Србије и Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине . 


        III     Решење објавити у у Службеном листу Општине Житиште.


         IV     Решење услед хитности  ступа на снагу  наредног дана од дана  објављивања у Службеном листу Општине Житиште.


                                                                О б р а з л о ж е њ е


Општини Житиште је од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство достављено обавештење о донетом закључку Владе АП Војводине  којим је покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство задужен да обавести надлежне службе и органе локалних самоуправа  о потреби  образовања комисија за процену штете од суше, a  које  ће имати задатак да сачине одговарајуће извештаје о глобалној процени штете од елементарне непогоде, те да исте извештаје доставе Влади Републике Србије и  надлежном Покрајинском секретаријату.  Председник Општине Житиште је у складу са својим овлашћењима донео решење о  образовању комисије, именовао чланове и утврдио задатак комисије. 

Поступајући по наведеном закључку, а на основу свега напред наведеног  донето је решење као у диспозитиву.

Република Србија


Аутономна Покрајина Војводина


ОПШТИНА ЖИТИШТЕ 


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ


БРОЈ : II- 320-13/2012

Дана :  20. 7. 2012. године


Ж и т и ш  т е


                                                                                  Председник Општине Житиште


                                                                                           Душан Милићев с.р.

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 58. Статута Општине Житиште (Службени лист Општине Житиште број 16/2008) Председник Општине Житиште  дана 20. 7. 2012.  доноси следеће 


Р Е Ш Е Њ Е


О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА  И ДРУГЕ ПРОГРАМЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 2011 . ГОДИНИ


I Образује се Комисија за избор корисника средстава по Програму коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2011. доделом  средстава   за набавку грађевинског материјала (у даљем тексту ,, Комисија“ ) у следећем саставу : 


1. Милорад  Недељковић , професор одбране,  запослен у МУП Србије као инспектор цивилне заштите за Општину Житиште - Председник Комисије, 


2. Никола Штула – виши референт – повереник за избеглице у Општини Житиште


Запослен у Општинској управи Житиште -  члан комисије, 


3. Драгана Немешев,  грађевински инжењер , запослена у Одељењу  за привреду, урбанизам , стамбено комуналне послове и заштиту животне средине ,  запослена у 


Одељењу Општинске управе Житиште    -  члан комисије 


II     Комисија из става 1.  има задатак да  спроведе све послове  које су предвиђени као задатак Комисије  Уговором о сарадњи на реализацији програма коришћења средстава за решавање  стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2011. години и то  првенствено да донесе Правилник о условима и критеријумима за избор корисника  и изврши избор корисника у складу са доношеним Правилником .

III  Председник и чланови Kомисије имају право на накнаду за рад у складу са Одлуком о платама, накнадама и другим примањима лица које бира именује и поставља Скупштина Општине Житиште , Општинско веће и председник Општине (Службени лист Општине Житиште број  21/2008,  5/2009, 14/ 2009,  3/2012.).

О б р а з л о ж е њ е


Општина Житиште је закључила уговор са Комесеријатом за избеглице Републике Србије   Уговором о сарадњи на реализацији програма коришћења средстава за решавање  стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2011. Години. Наведеним уговором је предвиђено да се  доделе средства намењена побољшању услова становања породицама избеглица на територији Општине у процесу интеграције набавком грађевинског материјала.У уговору су наведене међусобне обавезе уговарача , а чланом 4. предвиђено је да избор корисника врши   комисија састављена од представника стручних служби и повереника за избеглице те да комисију решењем формира Председник Општине.


      На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

        Решење објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште“. Решење   ступа на снагу наредног дана од дана  објављивања у ,,Службеном листу Општине Житиште“. 


Република Србија


АП Војводина


Општина Житиште


Председник Општине Житиште


Број : II -553-26/2012


 Дана : 20. 7. 2012. година


                                                                                          Председник Општине Житиште


                                                                                                Душан Милићев с.р.

С А Д Р Ж А Ј


  ОПШТИНА ЖИТИШТЕ


1. Решење о образовању Комисије за процену глобалне штете од елементарне непогоде у општини Житиште
1.

2. Решење о образовању Комисије за избор корисника средстава по програму коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2011. години.......................................................................................................................................2.

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: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15.


            Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац


            Службени лист Општине Житиште излази по потреби.                                      

