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На основу члана 20. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), члана 32. став 1. Закона о ванредним 
ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 
111/09), члана 31. став 1. тачка 40. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 6. Одлуке о 
заштити од елементарних и других већих 
непогода и техничко-технолошких удеса 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 24/08 и 
3/09) и  Одлуке о предузимању мера 
ублажавања и отклањања непосредних 
последица од елементарних непогода насталих 
од поплава, јаке кише, града и олујног ветра на 
усевима и објектима на територији града 
Зрењанина у 2010.години, бр. 1/2010 од 
01.10.2010.године, Градоначелник града 
Зрењанина је дана 12.10.2010. године, донео 
следећу 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАСТУПАЊА 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ – ПОПЛАВЕ 
И ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ наступање 
елементарне непогоде – поплаве и 
ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на 
територији града Зрењанина. 

 
Члан 2. 

 
 У циљу спровођења мера ради 
ублажавања и отклањања непосредних 
последица од елементарне непогоде настале од 
поплаве, јаке кише, града и олујног ветра, 
потребно је да:  
 1. Корисници, власници хотела, 
пансиона, хала, стамбених зграда, станова, 
пословних просторија и других зграда и 
просторија ставе исте на располагање 
Градском штабу цивилне заштите, односно да 

приме на привремени смештај евентуално 
евакуисано становништво, са угроженог 
подручја града Зрењанина. 
 2. Градски штаб цивилне заштите, у 
сарадњи са Градском управом, сачини План 
евакуације и збрињавања евентуално 
евакуисаног становништва, домаћих животиња 
и материјалних добара са угроженог подручја.  
 3. Градска организација Црвеног крста 
да се потпуно ангажује на прихвату и 
дистрибуцији хуманитарне помоћи. 
 4. Јавна предузећа чији је оснивач 
Скупштина града, као и друга предузећа и 
јавне установе да предузму одређене мере из 
своје надлежности у циљу пружања одређене 
помоћи угроженим домаћинствима. 
 5. Корисници, власници, односно 
држаоци средстава друмског, жељезничког, 
ПТТ и радио саобраћаја, грађевинских и 
пољопривредних машина на територији града 
Зрењанина дужни су одржавати исто у 
исправном стању и са одговарајућом радном 
снагом ставити их на располагање по захтеву 
Градског штаба за цивилну заштиту. 
 6. Корисници, власници односно 
држаоци медицинске опреме и лекова, резерви 
крви и продуката крви, одеће и обуће, хране и 
других материјалних средстава неопходних за 
пружање помоћи угорженом становништву, 
дужни су да их ставе на располагање на захтев 
надлежног органа локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука се објављује у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и ступа на снагу 
даном објављивања. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНАПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: IV-03-03-87-2-10/10 
Дана: 12.10.2010. године 
З р е њ а н и н 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Др Милета Михајлов,с.р. 
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