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На основу члана 160. Став 5. Закона о
рударству
и
геолошким
истраживањима
(''Службени гласник РС'', бр. 101/15), члана 48.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14) и члана 12. Одлуке о буџету
града Зрењанина за 2016. годину (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 33/15 и 21/16)
Градско веће града Зрењанина, дана 02.08.2016.
године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Програм мера за
унапређење услова живота на територији града
Зрењанина у 2016. години.
2. Саставни део овог Закључка је Програм
мера за унапређење услова живота на територији
града Зрењанина у 2016. години.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-103-1/16-III
Дана: 02.08.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
На основу члана 160. Закона о рударству
и геолошким истраживањима (''Службени
гласник РС'', бр. 101/15), члана 48. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14
и 28/14) и члана 12. Одлуке о буџету града
Зрењанина за 2016. годину (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 33/15 и 21/16) Градско
веће града Зрењанина, дана 02.08.2016. године,
усвојило је

21. НОВЕМБАР 2016.
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ПРОГРАМ
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЖИВОТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У
2016. ГОДИНИ
I. Овим Програмом врши се расподела
средстава остварених од накнаде за коришћење
минералних сировина на територији града
Зрењанина у 2016. години, а у циљу унапређења
услова живота на територији града Зрењанина.
II. Расходи који се извршавају из накнаде
за коришћење минералних сировина предвиђени
су Одлуком о буџету града Зрењанина за 2016.
годину, Раздео – 4, Градска управа,
Функционална класификација 430 – Гориво и
енергија, Позиција 130 и 131 - Расходи који се
извршавају из Накнаде од експлоатације
минералних сировина и то у укупном износу од
27.000.000 динара.
III. Средства из тачке II овог Програма
распоређују се на следећи начин:
1)
Позиција
129,
Економска
класификација 424 – Накнада од експлоатације
минералних сировина – Специјализоване услуге,
до износа од 500.000 динара за следеће намене:
- радови на рашчишћавању депонија у
насељеном месту Елемир, у износу до 500.000
динара.
2)
Позиција
–
130,
Економска
класификација 425 –Накнада од експлоатације
минералних сировина – Текуће поправке и
одржавања, до износа од 954.000 динара, за
следеће намене:
- наставак радова на асфалтирању
пешачких стаза у Железничкој улици и улици
Жарка Зрењанина у месној заједници ''Жарко
Зрењанин'' у износу до 454.000 динара;
- појачано одржавање Пролетерске улице
у насељеном месту Тараш у износу до 500.000
динара.
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3) Позиција – 130/1, Економска
класификација 463 –Накнада од експлоатације
минералних сировина – Текуће поправке и
одржавања, до износа од 2.500.000 динара, за
следеће намене:
- радови на реконструкцији објекта
основне школе у насељеном месту Елемир у
износу до 2.500.000 динара,
4)
Позиција
–
131,
Економска
класификација 511 – Накнада од експлоатације
минералних сировина – Зграде и грађевински
објекти, до износа од 20.046.000 динара, за
следеће намене:
- завршетак радова на изградњи пијаце у
улици Југ Богданова у износу до 5.400.000
динара,
-завршетак радова на опремању Црпне
станице ''Центар'' у износу од 5.200.000 динара,
-наставак
радова
на
изградњи
атмосферске канализације у Гробљанској улици
у месној заједници ''Граднулица'' у износу до
2.000.000 динара,
-реконструкција водоторња у насељеном
месту Меленци у износу до 5.346.000 динара,
- асфалтирање улице Бегејски у
насељеном месту Јанков Мост у износу до
1.000.000 динара,
- уређење Ловачког дома у насељеном
месту Елемир у износу до 500.000 динара,
- радови на поправци крова на Дому
културе у насељеном месту Елемир у износу до
1.000.000 динара,
- земљани радови на уређењу Стрелишта
у насељеном месту Елемир у износу до 500.000
динара,
- радови на реконструкцији Дома културе
у насељеном месту Клек у износу до 1.500.000
динара,
- радови на уређењу пута ка излетишту у
насељеном месту Михајлово у износу до 600.000
динара.
Овај програм објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина'' по добијању сагласности
надлежног органа аутономне покрајине.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-103-1-1/16-III
Дана: 02.08.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
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У складу са чланом 34. став 1. тачка 10.
Закона о ванредним ситуацијама (“Службени
гласник РС” број 111/09, 92/11 и 93/12), чланом
17. став 3. и чланом 18. Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације (“Службени
гласник РС” број 98/10), чланом 11. став 3.
Уредбе о садржају и начину израде планова
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
(“Службени гласник РС” број 8/11), Градски штаб
за ванредне ситуације града Зрењанина на
седници одржаној дана 10.11.2016. године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
O OБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА
ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ И
ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
1. Градски штаб за ванредне ситуације
града Зрењанина образује Стручни тим за израду
процене угрожености и плана заштите и
спасавања у саставу:
- Мирослав Сладојевић, руководилац тима
- Радислав Шикман, заменик руководиоца
- Миленко Вуковић, члан
- Борко Јовичић, члан
- Тихомир Исаков, члан
- Драган Габоров, члан
- Зоран Протић, члан
- мр Игор Виријевић, члан
- Паскулов Младен, члан
- Миленко Цукућан, члан
- Миодраг Богуновић, члан
- Љубица Ћулибрк, члан
- Бранислав Плећаш, члан
- Душан Куриџа, члан
- Горан Андријашевић, члан
2. Стручни тим за израду процене
угрожености и плана заштите и спасавања
образује се за извршавање задатака израде
процене угрожености и плана заштите и
спашавања на територији града Зрењанина.
3. Техничке и административне послове за
потребе Стручног тима обављаће Одсек за
послове одбране и ванредних ситуација.
4. Закључак ступа на снагу даном
доношења.
5. Закључак доставити:
- Команданту Градског штаба за ванредне
ситуације
- Члановима Стручног тима
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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Број: 06-140-3/16-IV-06-04
Дана: 10.11.2016.год.
Зрењанин
КОМАДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број
111/09, 92/11 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
седници одржаној
10.11.2016.године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ 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. Зоран Протић, технички директор
ЈКП'' Водовод и канализација'', члан,
3. Љиљана Пецељ Лубурић, начелник
Одељења за послове урбанизма, члан,
4. Горан Андријашевић, 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. Иванко Мандић, председник радио
клуба “Мужља”, члан
8. Драган Јајић, Секретар ватрогасног
Савеза Зрењанин, члан
Члан 2.
Задатак стручно-оперативног тима из
члана 1. овог закључка је:
- обилажење насељених места и атараугрожених подручја од поплава,
- сагледавање ситуације на теренуобрадивих површина под водом и угрожених
објеката од вода,
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- 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 позитивноправним 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 0649-5/14-IV-06-04 од 18.03.2014. 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: 06-140-4/16-IV-06-04
Дана: 10.11.2016. године
ЗРЕЊАНИН
КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број
111/09, 92/11 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 седници одржаној
10.11.2016. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

21. новембар 2016. год.

-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.

Члан 1.
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, Руководилац тима;
2. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за
ванредне ситуације, заменик руководиоца;
3. Перо Пилиповић, члан Градског већа, члан;
4. Милан Пажин, председник Удружења ловаца,
члан;
5. Драган Јајић, Секретар ватрогасног Савеза
Зрењанин, члан,
6. Милан Јованов, Заменик начелника Одељења,
члан;
7. Бранислав Лазић, надзорник пољочуварске
службе, члан;
8. 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 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;

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.
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: 06-140-5/16-IV-06-04
Дана: 10.11.2016. године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Чедомир Јањић,с.р.
331
На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број
111/09, 92/11 и 93/12), члана 17. и 18., Уредбе о
саставу и начину радова штабова за ванредне
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ситуације (''Службени гласник РС'' број
198/2010), Градски штаб за ванредне ситуације
града Зрењанина, на седници одржаној
10.11.2016. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ И ЕВАКУАЦИЈУ
УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Стручно - оперативни тим за
збрињавање
и
евакуацију
угроженог
становништва на територији Града Зрењанина,
именују се:
1. Јулија Бобек, директор Центра за
социјални рад,Руководилац тима,
2. др Миле Ковачевић, члан Градског
већа , заменик руководиоца тима,
3. Александра Танасијевић, секретар
Црвеног крста, члан,
4. Зорица Вучковић, директор
Геронтолошког центра, члан,
5. Душко Радишић, помоћник
Градоначелника, члан,
6. Перо Пилиповић, члан Градског већа,
члан,
7. Владимир Бурсаћ, Ветеринарски
специјалистички институт, члан
8. Сања Петровић, ЈП «Tуристички
центар Града Зрењанина», члан
9. Иванко Мандић, председник радио
клуба “Мужља”, 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,
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-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 збрињавање
и евакуацију угроженог становништва 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 збрињавање и евакуацију
угроженог становништва
од поплава на
територији града Зрењанина број 06-49-6/14-IV06-04 од 18.03.2014.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: 06-140-6/16-IV-06-04
Дана: 10.11.2016.године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Чедомир Јањић,с.р.
332
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 седници одржаној
10.11.2016. године, донео је

Страна 689

Број 30

Службени лист града Зрењанина

Члан 3.

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:

тима

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.
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.

1. Перо Пилиповић, члан Градског већа,
Руководилац тима
2. Мирослав Сладојевић, представник
Градске управе, Заменик руководиоца
3. Владимир Бурсаћ, представник
Ветеринарског специјалистичког института,
члан
4. Кристина Салапура, Пољопривредна
стручна служба, члан
5. Вуков Милета, Удружење
пољопривредника Града, члан
6. Горан Андријашевић, ВДП “Средњи
Банат”, члан
7. Стојан Краљ - представник Градске
управе, члан
Члан 2.
Задатак стручно-оперативног
члана 1. овог закључка је:
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Члан 5.
Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном листу Града
Зрењанина''.

из

- 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
Број: 06-140-7/16-IV-06-04
Дана: 10.11.2016. године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Чедомир Јањић,с.р.
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На основу члана 33. Закона о ванредним
ситуацијама (''Службени гласник РС'' број
111/09, 92/11 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 10.11.2016. године, донео је
ЗАКЉУЧАК
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНООПЕРАТИВНОГ ТИМА
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Стручно-оперативни тим зимске
службе на територији Града Зрењанина, именују
се:
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1. Милан Јованов, Градска управа ,
Руководилац тима;
2. Тихомир Исаков, представник ЈП
«Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина», заменик руководиоца;
3. Драган Габоров, технички директор
ЈКП «Чистоћа и зеленило», члан;
4. Мирослав Сладојевић, шеф Одсека за
одбрану и ванредне ситуације, члан;
5. Никица Хорват, командир саобраћајне
полицијске испоставе, члан;
6. мр Игор Виријевић, Градска управа,
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.
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

21. новембар 2016. год.

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 06-89-1/13- IV-06-04 од
23.05.2013. 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: 06-140-8/16- IV-06-04
Дана: 10.11.2016. године
Зрењанин
КОМАНДАНТ ГРАДСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Чедомир Јањић,с.р.
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