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На основу члана 16. Закона о обнови 

након елементарне и друге непогоде 

(“Службени гласник РС”, број 112/15), тачке 

12. Упутства о јединственој методологији за 

процену штета од елементарних непогода 

(“Службени лист СФРЈ”, број 27/87) и члана 57. 

став 1. тачка 15. и члана 128. став 3. Статута 

града Зрењанина (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 7/19 и 18/19), Градско веће 

града Зрењанина на седници одржаној дана 

12.07.2019. године, донело је  
 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ  

НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
 

I 
 

Образује се Комисија за процену штете 

од елементарних непогода (у даљем тексту: 

Комисија), у чији се састав именују: 
 

За Председника Комисије: 

 

     Душко Радишић, помоћник 

Градоначелника 
 

За чланове Комисије: 

 

1. Миро Међо, запослен у 

Средњобанатском управном округу, 

2. Кристина Салапура, директор 

Пољопривредне стручне службе, 

3. Милош Королија, Заменик начелника 

Градске управе града Зрењанина, 

4. Љуба Травица, Заменик председника 

Скупштине града Зрењанина, 

5. Милан Јованов, начелник Одељења 

инспекција, 

6. Стојан Краљ, запослен у Градској 

управи града Зрењанина, 

7. Мирослав Сладојевић, запослен у 

Градској управи града Зрењанина, 

8. Радослав Јоцић, пољопривредник, 

9. Милош Радосављевић, представник 

ВДП”Средњи Банат”, 

10. Владимир Вукојевић, Геодетска 

фирма “Меридијан”. 
     

II 
 

Задатак Комисије је да, на основу налога 

градоначелника града Зрењанина, врши 

послове на прикупљању и даљој обради пријава 

штета од елементарних и других непогода, у 

складу са законом. 

Начин пријаве штете од елементарних и 

других непогода, евиденција штета и израда 

Извештаја о процени штета и потреба након 

елементарних непогода, дефинисани су 

Законом о обнови након елементарне непогоде 

и Упутством о јединственој методологији за 

процену штета од елементарних непогода. 

Комисија формира довољан број 

стручних комисија за рад на  прикупљању и 

обради података са терена у случају 

елементарне и друге непогоде, а у циљу 

припреме и израде Извештаја о процени штета 

и потреба након елементарних и других 

непогода. 

Извештај о процени штета и потреба 

након елементарних и других непогода, 

Комисија доставља Градском већу града 

Зрењанина, преко надлежног Одсека за одбрану 

и ванредне ситуације, на даље поступање. 
 

III 
 

Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Комисије врши Одсек за 

одбрану и ванредне ситуацијеГрадске управе 

града Зрењанина (у даљем тексту: Одсек).  

Комисија ће за потребе овере аката 

(записници, закључци, упутства и сл.)из свог 

делокруга користити печат Одсека. 

Одсек врши следеће послове за потребе 

Комисије: 

- прикупљање и достављање пријава штета 

Комисији, 

- достављање предлога о броју и саставу 

комисија за рад на прикупљању и обради 
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података са терена у случају елемантарне и 

друге непогоде 

- административно-техничку подршку у 

изради Извештаја о процени штета и 

потреба након елементарних и других 

непогода, 

- обавештавање и координацију чланова 

Комисије, као и са институцијама и 

организацијама од значаја за процес 

процене штете и потреба након 

елементарне и друге непогоде, 

- обуке и тренинге чланова Комисије, као и 

осталих лица која су укључена у процес 

процене штете и потреба након 

елементарне и друге непогоде, 

- опремање Комисије неопходном опремом, а 

у складу са процедурама утврђеним и 

Градској управи града Зрењанина, 

- координацију са свим домаћим и 

међународним институцијама, невладиним 

организацијама и појединцима у припреми 

и спровођењу поступка процене штете и 

потреба након елементарне и друге 

непогоде и имплементацију позитивних 

прописа и упутстава који се односе на 

Процену штета и потреба  након 

елементарне и друге непогоде (ПДНА 

Методологија - међународна методологија 

за процену потреба након катастрофа 

израђена од стране Светске Банке, 

Европске Уније и Програма за развој 

Уједињених Нација; Сендаи оквир - 

међународни оквирза смањење ризика од 

природних катастрофа потписан у Сендаи, 

Јапан, 2016.године и др.) 
 

IV 
 

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења. 

V 
 

Oво решење објавити у “Службеном 

листу града Зрењанина”. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ         

Број: 06-83-4/19-III 

Датум: 12.07.2019. године 

З Р Е Њ А Н И Н 

   

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Чедомир Јањић,с.р. 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                               Страна 

 

86.  Решење о образовању Комисије за процену штете од елементарних  непогода на територији града 

Зрењанина и именовању председника и чланова .............................................................................. 472 

 
 

 

 

 

 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10 

Главни и одговорни уредник:  Милан Мркшић, секретар Скупштине града Зрењанина 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби 
Штампа: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  – Зрењанин, Трг слободе  бр. 10 

 


