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Члан 1.

На основу чл. 45. и 108. став 2. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 21/08 и 23/12) и члана 6. Одлуке
о Јавном правобранилаштву града Зрењанина
("Службени лист града Зрењанина", број 24/08),
Градоначелник града Зрењанина, дана 11.
септембра 2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. ГОРАН РАКИЋ, дипломирани
правник, поставља се за Јавног правобраниоца
града Зрењанина, на период од четири године.
2. Постављено лице из тачке 1. овог
решења ступа на дужност 17. септембра 2012.
године.
3. Ово решење објавити у "Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 016-86/12-II
ДАНА: 11. септембра 2012. године
ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Иван Бошњак , с.р.
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На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09
и 92/11), члана 17. и 18., Уредбе о саставу и
начину радова штабова за ванредне ситуације
(''Службени гласник РС'' број 198/2010) ,
Градски штаб за ванредне ситуације Града
Зрењанина, на телефонској седници одржаној
11.09.2012. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД
ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

У Стручно-оперативни тим за заштиту од
пожара на територији Града Зрењанина, именују
се:
1. Ивица Мицић, Шеф одсека за превентивну
заштиту МУП-а Р. Србије, Одељења за
ванредне
ситуације
у
Зрењанину,
Руководиоц тима;
2. Миленко Цукућан, начелник Одељења за
одбрану и ванредне ситуације, заменик
руководиоца;
3. Репија Милан – члан Градског већа задужен
за пољопривреду, члан;
4. Милан Пажин, председник Удружења
ловаца, члан;
5. Драган Јајић, Секретар ватрогасног Савеза
Зрењанин, члан,
6. Игор Виријевић, начелник Одељења
комуналне полиције, члан;
7. Душан Куриџа, надзорник пољочуварске
службе, члан;
8. Драган Ћапин, руководилац службе за МК у
Градској управи, члан;
9. Бранислав
Милосављевић,
Командант
ватрогасно- спасилачког батаљона, члан
Члан 2.
Задатак стручно-оперативног тима из
члана 1. овог закључка је:
− планирање, организовање и спровођење
мера заштите од пожара;
− процена угрожености од пожара,
− обилажење насељених места и атараугрожених подручја од пожара;
− сагледавање ситуације на терену-обрадивих
површина и угрожених објеката од пожара;
− сачињавање
прегледа
најугроженијих
делова атара, односно насељених места;
− успостављање
сарадње
са
хидрометеоролошким заводом;
− превентивне мере за спречавање избијања
пожара и ублажавања последица пожара;
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− предлаже техничке и организационе мере за
отклањање недостатака и напређење стања
заштите од пожара;
− сарадњу с осталим субјектима заштите од
пожара;
− извештавање Градског штаба за ванредне
ситуације Града Зрењанина о свом раду и
прикупљеним информацијама;
− предлагање мера у циљу заштите и
спасавања, односно реаговања у насталим
ситуацијама из свог домена;
− поступање по наредбама, закључцима и
препорукама Градског штаба за ванредне
ситуације Града Зрењанина.
Члан 3.
Стручно-оперативни тим за заштиту од
пожара из члана 1. овог Закључка, приликом
извршавања задатака из члана 2., предлаже
Градском штабу за ванредне ситуације Града
Зрењанина ангажовање потребних физичких и
правних лица и потребна материјална и друга
средства у оквиру своје надлежности, у складу с
позитивно-правним прописима.
Члан 4.
Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
Града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број:06-133-1/2012-IV-13-02
Дана: 11.09.2012. године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ШТАБА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр Иван Бошњак,с.р.
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На основу члана 8. ст. 2. и 3. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима (''Службени
гласник РС'', бр. 41/09, 53/10 и 101/11) и чл. 48. и
108. став 3. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и
23/12), Градско веће града Зрењанина на
седници одржаној дана 17.09.2012. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

25. септембар 2012. год.
I

У Решењу о образовању и именовању
чланова Савета за безбедност саобраћаја на
путевима на територији града Зрењанина број:
06-69-30/10-III од дана 03.06.2010. године, са
изменом Решења број: 06-91-4/10-III од
23.07.2010. године и изменом Решења број 0638-53/11-III од 30.03.2011. године, тачка II мења
се и гласи:
''II
Савет има председника, заменика
председника и пет чланова.
У Савет се именују:
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА:
Градоначелник, мр Иван Бошњак
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА:
Мирко Петровић, дипл. инж. саобраћаја
ЧЛАНОВИ САВЕТА:
1. Горан Краварушић, дипл. инж. производног
менаџмента, в.д. директор ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'',
2. Горан Живковић, дипл. правник, начелник
Одељења
саобраћајне
полиције
ПУ
Зрењанин,
3. Давид Димкић, дипл. економиста, помоћник
Градоначелника,
4. Сања Зубанов, дипл. правник, начелник
Одељења за послове опште управе у
Градској управи,
5. Ивица Кузманов, спец. струк. инж.
саобраћаја,
представник
из
области
образовања и васпитања''.
II
Др Милета Михајлов, разрешава се
дужности председника Савета почев од 6. јула
2012. године, а до доношења овог решења,
дужности истог обавља заменик председника
Савета.
III
Ово решење објављује се у ''Службеном
листу града Зрењанина'', а примењује се почев од
21. августа 2012. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-134-27/12-III
Дана: 17.09.2012. године

25. септембар 2012. год.
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По извршеном сравњењу са изворним
текстом утврђено је да се у Решењу Скупштине
града Зрењанина о именовању Управног одбора
Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанина број: 06-113-40/12-I од 21.08.2012.
године објављеном у ''Службеном листу града
Зрењанина'' бр. 23/12 поткрала грешка па се на
основу Одлуке о објављивању одлука и других
прописа, о преузимању оснивачког права и
издавању ''Службеног листа града Зрењанина''
(''Међуопштински службени лист Зрењанина'',
бр. 2/92 и ''Службени лист општине Зрењанин'',
бр. 1/08), врши се следећа

I
У Решењу Скупштине града Зрењанина о
именовању Управног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Градска топлана'' Зрењанина број: 06113-40/12-I од 21.08.2012. године објављеном у
''Службеном листу града Зрењанина'' бр. 23/12
врши се следећа исправка:
У тачки I у делу који се односи на
чланове Управног одбора под редним бројем 3.
уместо речи: ''ДРАГАН'' треба да стоји реч:
''ДРАГОМИР''.
II
Исправку објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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