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На основу члана 99. став 9. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС и 132/14) и члана 30.
подтачка 29 в)
Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанин'', бр. 26/13 –
пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14)
Скупштина града Зрењанина на седници
одржаној дана 25.05.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ НАЧИНА ПЛАЋАЊА И
ОДОБРАВАЊУ ПОПУСТА ЗА
ЈЕДНОКРАТНО ПЛАЋАЊЕ ЦЕНЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
У ПОСТУПКУ ОТУЂЕЊА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању начина плаћања
и одобравању попуста за једнократно плаћање
цене грађевинског земљишта у јавној својини
града
Зрењанина
у
поступку
отуђења
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/15) у
члану 3. став 3. мења се и гласи:
''Број рата и период плаћања утврђује се
уговором који закључују Градоначелник и
инвеститор.''
Члан 2.
У члану 4. став 2. мења се и гласи:
''Попуст из става 1. овог члана може се
одобрити инвеститору који уплати најмање 50%
од утврђене цене у року од 30 дана од дана
потписивања уговора.''
После става 2. додаје се став 3. који
гласи:
''Проценат попуста и услови плаћања
утврђују
се
уговором
који
закључују
Градоначелник и инвеститор.''

Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-71-1/15-I
Дана: 25.05.2015. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
прим. др Елеонора Марјановић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. Гласник РС'' бр.111/2009,
92/2011 и 93/12), 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 својој телефонској седници
одржаној 19.05.2015. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У
Стручно-оперативни
тим
за
пољопривреду за територији Града Зрењанина,
именују се:
1. Пандуров Синиша– члан Градског већа –
Руководилац тима
2. Краљ Стојан - представник Градске управе –
Заменик руководиоца
3. Владимир Бурсаћ - представник
Ветеринарског специјалистичког института,
члан
4. Марјански Предраг – Пољопривредна стручна
служба, члан
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5. Вуков Милета – Удружење пољопривредника
Града , члан
6. Андријашевић Горан – ВДП “Средњи Банат”,
члан
7. Петровић Властимир - представник Градске
управе, члан
Члан 2.
Задатак стручно-оперативног тима из
члана 1. овог закључка је:
-обилажење атара-угрожених подручја од
поплава, суше и осталих непогода
-сагледавање ситуације на терену-обрадивим
површинама угроженим од елементарних
непогода ( поплава, подземне воде, суша, град),
-сачињавање прегледа најугроженијих делова
атара,
-успостављање сарадње са водопривредним
предузећима и хидрометеоролошким заводом,
-праћење информација о могућим падавинама на
територији града,
-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.

25. мај 2015. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 06-69-2/15-IV-06-04
Дана: 19.05.2015.године
Зрењанин
Командант штаба
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. Гласник РС'' бр.111/2009,
92/2011 и 93/12), 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 својој телефонској седници
одржаној 19.05.2015. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.

Доношењем овог Закључка престаје да
важи Закључак о образовању стручно –
оперативног тима за пољопривреду на
територији града Зрењанина број 06-72-6/13-IV06-02 од 24.04.2013. године

У Стручно-оперативни тим за заштиту од
пожара на територији Града Зрењанина, именују
се:
1. Ивица Мицић, Одељења за ванредне ситуације
у Зрењанину, Руководилац тима;
2. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за
ванредне ситуације, заменик руководиоца;
3. Пандуров Синиша, члан Градског већа
задужен за пољопривреду, члан;
4. Милан Пажин, председник Удружења ловаца,
члан;
5. Драган Јајић, Секретар ватрогасног Савеза
Зрењанин, члан,
6. Милан Јованов, Заменик начелника Одељења
у Градској управи, члан;
7. Бранислав Лазић, надзорник пољочуварске
службе, члан;
8. Драган Ћапин, шеф кабинета у Градској
управи, члан;
9. Бранислав Милосављевић, Командант
ватрогасно- спасилачког батаљона, члан

Члан 5.

Члан 2.

Закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
Града Зрењанина''.

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

Члан 3.
Стручно-оперативни
тим
за
пољопривреду 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 позитивноправним прописима.
Члан 4.
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-планирање, организовање и спровођење мера
заштите од пожара;
-процена угрожености од пожара,
-обилажење насељених места и атара-угрожених
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;
-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.
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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.
Доношењем овог Закључка престаје да
важи Закључак о образовању стручно –
оперативног тима за заштиту од пожара на
територији града Зрењанина број 06-72-8/13-IV06-02 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: 06-69-3/15-IV-06-04
Дана: 19.05.2015.године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ШТАБА
Чедомир Јањић,с.р

Стручно-оперативни тим за заштиту од
пожара из члана 1. овог Закључка, приликом
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