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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 својој седници одржаној 
27.08.2012. 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. Миленко Цукућан, начелник Одељења за 

одбрану и ванредне ситуације, координатор 
2. Бранислав Плећаш, шеф Одсека за ванредне 

ситуације, заменик координатора,  
3. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник Одељења 

за послове урбанизма, члан,  
4. Душан Јанковић,Технички директор у ВДП'' 

Средњи Банат'' члан,  
5. Јожеф Вршка, 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. 
 

 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:IV-13-02-196/2012 
Дана: 27.08.2012. године 
З р е њ а н и н 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
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 својој седници одржаној 
27.08.2012. године, донео је: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНО-

ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ 
И  ЕВАКУАЦИЈУ  УГРОЖЕНОГ 

СТАНОВНИШТВА ОД ПОПЛАВАНА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 
 

 У Стручно-оперативни тим за 
збрињавање угроженог становништва од 
поплава на територији Града Зрењанина, 
именују се: 
 
1. Светлана Грбо,  в.д. директора Центра за 

социјални рад, координатор,  
2. др Бранимир Ђукановић, Члан Градског већа 

задужен за здравство, заменик координатора,  
3. Александра Танасијевић, секретар Црвеног 

крста,  члан,  
4. Зорица Вучковић, директор Геронтолошког 

центра, члан,  
5. Дарко Каран,  помоћник градоначелника,  

члан,  
6. Горан Петковић, директор Дома ученика 

''Ангелина Којић-Гина'', члан   
7. Драган Ћапин, руководилац Службе Месних 

канцеларија, члан,  
 

Члан 2. 
 

 Задатак стручно-оперативног тима из 
члана 1. овог закључка је: 
 
− обилажење насељених места, односно 

угрожених делова насеља  од поплава, у 
свим насељеним местима Града Зрењанина 

− сагледавање стања  угрожених стамбених 
објеката на терену, 

− процена степена угрожености угрожених 
породица од последица поплава, 

− сачињавање списка по месним заједницама – 
утврђивање броја лица која треба евакуисати 
и збринути, 

− сагледавање могућности исељавања 
угрожених лица, односно обезбеђења 
привременог смештаја, 

− извештавање Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Зрењанина о свом раду и 
прикупљеним информацијама и предлагање 
мера у циљу заштите и спасавања, односно 
реаговања у насталим ситуацијама из свог 
делокруга рада, 

− поступање по наредбама, закључцима и 
препорукама Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Зрењанина. 
 

Члан 3. 
 

 Стручно-оперативни тим за за 
збрињавање угроженог становништва 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. 
 

 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:IV-13-02-197/2012 
Дана: 27.08.2012. године 
З р е њ а н и н 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Мр Иван Бошњак,с.р. 
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 На основу члана 33. Закона о ванредним 
ситуацијама (''Сл. Гласник РС'' бр.111/2009 и 
92/2011), 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 седници одржаној 
27.08.2012. године, донео је: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНО-
ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА  

ПОЉОПРИВРЕДУ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 
 
 У Стручно-оперативни тим за 
пољопривреду за територији Града Зрењанина, 
именују се: 
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1. Репија  Милан – члан Градског већа - 
координатор 

2. Краљ  Стојан   - представник Градске управе 
– Заменик координатора 

3. Владимир Бурсаћ, представник 
Ветеринарског специјалистичког института, 
члан 

4. Марјански Предраг – Пољопривредна 
стручна служба, члан 

5. Вуков Милета – Удружење 
пољопривредника Града, члан 

6. Јанковић  Душко – 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. 
 

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 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:IV-13-02-198/2012 
Дана: 27.08.2012. године 
З р е њ а н и н 

КОМАНДАНТ ШТАБА 
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 
својој седници одржаној 27.08.2012. године, 
донео је: 
 

ЗАКЉУЧАК 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНО-

ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
У Стручно-оперативни тим зимске 

службе на територији Града Зрењанина, именују 
се: 
 
1. Милан Јованов, начелник инспекција у 
Градској управи града Зрењанина, 
координатор; 

2. Слободан Пештерац, руководилац саобраћаја и 
путева у ЈП «Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина», заменик координатора; 

3. Владислав Ћировић,в.д. директора ЈКП 
«Чистоћа и зеленило», члан; 

4. Игор Виријевић, начелник Комуналне 
полиције, члан; 

5. Никица Хорват, командир саобраћајне 
полицијске испоставе, члан; 

 
Члан 2. 

 
Стручно-оперативни тим зимске службе 

из члана 1. овог Закључка предлаже Штабу за 
ванредне ситуације, мере за благовремено и 
ефикасно организовање уклањања снега, 
поледице, снежних наноса са свих локалних 
саобраћајница и тротоара, по усвојеном  плану и 
програму Зимске службе. 
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Члан 3. 
 

На основу предлога стручно-оперативног 
тима зимске службе из члана 1. овог Закључка, 
Штаб за ванредне ситуације, у случају 
проглашења ванредне ситуације ангажоваће сва 
потребна физичка и правна лица и потребна 
материјална и друга средства у оквиру своје 
надлежности, уколико се за то укаже потреба у 
складу са Законом и подзаконским актима. 
 

Члан 4. 
 

 Доношењем овог Закључка престаје да 
важи Закључак о образовању стручно – 
оперативног тима зимске службе на територији 
града Зрењанина број IV-13-02-8/2012 
(''Службени лист града Зрењанина, бр 1/12). 

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: IV-13-02-199/2012 
Дана: 27.08.2012. године 
З р е њ а н и н                                                                                                       

КОМАНДАНТ ШТАБА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Мр Иван Бошњак,с.р.
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