
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIV         Житиште        24.11.2020.             Број 38. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

 

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл гласник РС“ бр.87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), а на 

основу Закључка  Штаба за ванредне ситуације општине Житиште бр. I-217-11/2020-3 са ванредне 

седнице одржане дана 24.11.2020. године, Председник општине Житиште истог дана у 14,30 

часова, доноси: 
 

О Д Л У К У 

о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Житиште 
 

1. Проглашава се ванредна ситуација за целу територију општине Житиште. 

  

2. Ванредна ситуација се проглашава због епидемије заразне болести  COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2  и спровођења оперативних мера заштите и спасавања. 

  

3. О спровођењу ове Одлуке стараће се  Штаб за ванредне ситуације општине Житиште у 

складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл гласник РС“ бр.87/2018). 

  

4. Ову одлуку доставити МУП РС - Одељењу за ванредне ситуације средњобанатског 

управног округа, Окружном штабу за ванредне ситуације средњобанатског управног округа,  

јавним предузећима, установама и другим учеснницима у спровођењу мера заштите и 

спасавања. 

  

5. Ова Одлука ступа на снагу  ОДМАХ  по доношењу и биће објављена у Службеном листу 

општине Житиште. 

Република Србија  

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Председник општине 

Број: I – 217-11/2020-4 

Дана: 24.11.2020. године 

У Житишту 

 Председник општине Житиште 

            Митар Вучуревић с.р. 

 

 

 

 



   

Број 38.        24.11.2020. године    „Службени лист Општине Житиште“      страна  2 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Житиште. .................... 1. 

 

 

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 


