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На основу члaна 45. и члана 107. став 2. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 26/13-пречишћен текст и 37/13), 
Градоначелник града Зрењанина, дана 8. јануара 
2014. године донео је 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ 
СРЕДСТАВА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА И СТУДЕНТИМА СА 
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 
ПОСТИГНУТЕ РЕЗУЛТАТЕ РАДА 

 

Члан 1. 
 

У Правилнику о додели новчаних 
средстава ученицима средњих школа и 
студентима са територије града Зрењанина за 
постигнуте резултате рада (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 33/12), члан 3. мења се и 
гласи: 

''Члан 3. 
 

Новчана средства се додељују: 
1. ученицима средњих школа, 
2. ученицима са инвалидитетом, 
3. студентима основних академских студија и 

основних струковних студија и студентима 
на академским студијама-мастер, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама и 
докторским академским студијама и  

4. студентима основних академских студија и 
основних струковних студија и студентима 
на академским студијама-мастер, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама и 
докторским академским студијама са 
инвалидитетом.'' 

  
Члан 2. 

 

У члану 4. тачка 1. алинеја прва мења се 
и гласи: 
''- да је редован ученик другог или вишег разреда 
средње школе,''. 

 

Члан 3. 
 

У члану 6. став 1. мења се и гласи: 
''Град Зрењанин додељује новчана 

средства за 10 (десет) ученика средњих школа и 
за 1 (једног) ученика средње школе са 
инвалидитетом, као и за 105 (сто пет) студената 
од тога за: 
1. 20 студената са природно-математичких 

наука, 
2. 30 студената са техничко-технолошких наука, 
3. 25 студената са друштвено-хуманистичких 

наука, 
4. 15 студената са медицинских наука, 
5. 10 студената уметности, 
6. 5 студената са инвалидитетом.'' 

 

Члан 4. 
 

У члану 11. тачка 1. после алинеје шесте 
додаје се алинеја седма која гласи: 

''- решење надлежног органа о степену 
инвалидитета и/или решења надлежног органа о 
остваривању права на туђу негу и помоћ.'' 

У истом члану, тачка 2. после алинеје 
једанаесте додаје се алинеја дванаеста која 
гласи: 

''- решење надлежног органа о степену 
инвалидитета и/или решења надлежног органа о 
остваривању права на туђу негу и помоћ.'' 

 

Члан 5. 
 

         Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 016-12/14-II 
Датум: 8. јануара 2014. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

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  
седници одржаној 24.01.2014.године, донео је 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНО-

ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И 
СПАШАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Стручно-оперативни тим за заштиту и 
спасавање од поплава на територији Града 
Зрењанина, именују се: 
 

1. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за 
ванредне ситуације, Руководилац тима 

2. Бранислав Плећаш, Одсек за ванредне 
ситуације, заменик руководиоца,  

3. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник 
Одељења за послове урбанизма, члан,  

4. Милош Радосављевић, представник ВДП 
'' Средњи Банат'' члан,  

5. Гордана Паскаш, представник Градске 
управе, члан,  

6. Горан Краварушић, директор 
ЈП''Дирекције за изградњу и уређење 
града          
Зрењанина, члан, 

7. Бојан Путић , директор ЈКП'' Водовод и 
канализација'', члан,  

 

Члан 2. 
 

 Задатак стручно-оперативног тима из 
члана 1. овог закључка је: 
 

− обилажење насељених места и атара-
угрожених подручја од поплава, 

− сагледавање ситуације на терену-обрадивих 
површина под водом и угрожених објеката 
од вода, 

− сачињавање прегледа најугроженијих 
делова атара, односно насељених места, 

− успостављање сарадње и сарадња са 
водопривредним предузећима и 
хидрометеоролошким заводом, 

− праћење информација о могућим 
падавинама на територији града, 

− праћење стања водотока-процена дотока из 
Румуније, 

− 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 и 
спасавање од поплава из члана 1. овог 
Закључка, може приликом извршавања 
задатака из члана 2., ангажовати сва 
потребна физичка и правна лица и потребна 
материјална и друга средства у оквиру своје 
надлежности, у складу с позитивно-правним 
прописима. 

 

Члан 4. 
 

     Доношењем овог Закључка престаје да 
важи Закључак о образовању стручно – 
оперативног тима за заштиту и спашавање од 
поплава на територији града Зрењанина број 
06-72-4/13-IV-06-02 од 24.04.2013. године. 
 

Члан 5. 
 

     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: 06-16-6/14-IV-06-04 
Дана: 24.01.2014. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
Мр Иван Бошњак,с.р. 
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