РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАJИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
- Одсек за спровођење обједињене процедуре Број: ROP-ZRE-10603-CPA-9/2020
Заводни број: 351-6/2020-8-IV-05-02
Дана:21.5.2020. год.
Зрењанин
Градска управа града Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10, Одељење за урбанизам,
Љиљана Пецељ Лубурић начелник, на основу члана 134. став 2. и члана 142. став 5. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/2010- одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018 , 31/2019 и 37/2019), члана 11. и члана 30. Одлуке о Градској управи града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'' број 29/16, 34/16, 05/17, 14/17, 37/17, 7/18 и 29/19), члана 136.
став 1. Зaкона о општeм управном поступку (''Службени гласник РС'', бр. 18/2016
и 95/18-аутентично тумачење) и Правилника о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи, Правобранилаштву и Стручној служби заштитника грађана града Зрењанина бр.
06-11-1/18-III од 8.2.2018. године, бр. 06-37-5/18-III од 26.3.2018 .године, бр. 06-39-1/18-III од
10.4.2018 .године, бр. 06-43-9/18-III од 26.4.2018. године, бр. 06-49-3/18-III од 4.6.2018. године, бр.
06-58-3/18-III од 26.6.2018.године, бр. 06-64-7/18-III од 12.7.2018.године, бр. 06-84-1/18-III од
6.9.2018. године, бр. 06-86-9/18-III од 24.9.2018.године, бр. 06-97-2/18-III од 19.10.2018. године,
06-126-2/18-III од 24.12.2018. године, бр. 06-6-4/19-III од 16.1.2019. године, бр. 06-32-1/19-III од
25.3.2019. године, бр. 06-39-2/19-III од 4.4.2019. године, бр. 06-47-1/19-III од 23.4.2019.године,
број 06-52-2/19-III oд 17.5.2019 године, 06-88-6/19-III oд 14.08.2019.године, 06-101-3/19-III од
03.10.2019.годинео, 06-113-3/19-III од 07.11.2019.године, 06-127-33/19-III од 10.12.2019.године и
06-31-5/20-III од 11.3.2020.године, по захтеву Д.О.О.‘’КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ’’ Зрењанин,
ул.Краља Петра I бр.6, поднетог путем пуномоћника Тодоров Милана из Зрењанина,
ул.Кикиндска бр. 5, за издавање грађевинске дозволе, доноси:
РЕШЕЊЕ
МЕЊА СЕ услед промена у току изградње, решење о грађевинској дозволи број
ROP-ZRE-10603-CPI-3/2019 и заводни број: 351-3/2019-32-IV-05-02 од 15.5.2019.године
Одељења за урбанизам, Градске управе града Зрењанина.

ИЗДАЈЕ СЕ инвеститору Д.О.О.‘’КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ’’ МБ 08664480, ПИБ
100651671, Зрењанин, ул.Краља Петра I бр.6, грађевинска дозвола за изградњу
вишепородичног стамбено-пословног објекта: спратности (Пo+П+4+ПС)-(54 стамбене
јединице, 5 пословних простора), у Зрењанину, у улици Обилићева бр.1, на катастарскoj парцели
број 4485/4, к.о.Зрењанин I, површине 18a60m2, уписане у изводу из листа непокретности број
18348 од 15.5.2019.године.
Вишепородични стамбено-пословни објека је категорије “В” класификационог броја
112222 и категорије “В” класификационог броја 122012, висине објекта Hс/в=20,07m/16,00m:
1. Подрум:
-габарита:((37,78+45,53)/2х15,86+10,93х4,80+10,93х10,93х3,14/4)=806,89m²
са припадајућим рампама габарита (5,45х9,025+5,40х9,35)=99,68m²
укупне бруто површине приземља П=806,89m², од тога је нето површина гаражних места и
заједничких просторија П=704,98m²-29 гаражних места
2. Приземље:
-габарита:((36,61+45,53)/2х18,23+10,93х4,80+8,73х2,38+0,55х4,69+11,08х11,08х3,14/4)=920,81m²
улаз+рампе.(4,41х4,685+1,00х6,17+2,00х3,00)=32,83 m²
укупне бруто површине приземља П=953,73m², од тога је нето површина заједничке просторије
нето површине П=44,87m², локал 1 нето површине П=120,56m², локал 2 нето површине
П=92,24m², локал 3 нето површине П=227,46m², локал 4 нето површине П=198,18m², локал 5 нето
површине П=144,93m²- 5 локала
3. I спрат:
-габарита:((36,78+45,70)/2х18,23+(19,54+7,10)х1,20+8,06х10,77+2,70х9,77+3,98х3,98х3,14/4+6,84
х6,84х3,14/4+0,65х9,77)=952,47m² , укупне бруто површине I спрата П=952,47m², од тога је
нето површина заједничких просторија П=71,55m²- 12 станова
4. II, III, IV спрат:
-габарита:((37,39+45,70)/2х16,94+(19,54+7,10)х1,20+6,73х10,77+2,70х9,77+3,98х3,98х3,14/4+6,84
х6,84х3,14/4+0,65х9,77+5х1,44х1,44х3,14/2)=906,39m², укупне бруто површине II, III, IV спрата
П=3х906,39=2.719,17m², од тога је нето површина заједничких просторија П=3х69,10=207,30m² 36 стана
5.ПС:
-габарита:((37,39+45,70)/2х16,94+(19,54+7,10)х1,20+6,73х10,77+2,70х9,77+3,98х3,98х3,14/4+6,84
х6,84х3,14/4+0,65х9,77+5х1,44х1,44х3,14/2)=906,39m², укупне бруто површине ПС П=906,397m²,
од тога је нето површина заједничких просторија П=57,28m² - 6 станова
Паркинг места: 14 паркинг места на парцели габарита од тога 3 паркинг места за особе са
инвалидитетом габарита (11х2,50х5,00+3x3,70x5,00)m² =193,00m²
Укупна бруто развијена површина вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности
(Пo+П+4) је П=6.338,65m².
Укупна предрачунска вредност објекта је 336.363.543,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а).
У свему према приложеној техничкој документацији коју сачињавају:
Пројекат за измену грађевинске дозволе, који се састоји од:
-извода из пројекта-за измену грађевинске дозволе са главном свеском број ГС-ПГД 10-03/20
из марта 2020.године, који је израдио од Самостални архитектонски атеље ‘’АТЕЉЕ ИЛИЋ’’

Илић Зоран ПР, Зрењанин, Тржни центар Бригадира Ристића Б4 лок.3, главни пројектант Зоран
Илић дипл.инг.арх.бр.лиц.300 5307 03,
-’’1’’пројекат архитектуре- за измену грађевинске дозволе ПА-ПГД 10-03/20 из марта
2020.године, који је израдио Самостални архитектонски атеље ‘’АТЕЉЕ ИЛИЋ’’ Илић Зоран
ПР, Зрењанин, Тржни центар Бригадира Ристића Б4 лок.3, одговорни пројектант Зоран Илић
дипл.инг.арх.бр.лиц.300 5307 03, а за који је техничку контролу бр.3/2020 из марта 2020.године
извршио Д.О.О. ‘’ARS FORMA’’ пројектовање и инжењеринг Зрењанин, улица Николе Тесле
број 32, вршилав контроле је Александар Рацков, дипл.инг.арх.број лиценце 300 4604 03;
-’’2/1’’пројекат конструкције- за измену грађевинске дозволе 1/20-ПГД-К из марта 2020.године,
који је израдио Самостални атеље за грађевинско пројектовање и инжењеринг ''RAD PROJEKT''
Златко Радовановић ПР, Зрењанин, одговорни пројектант је Златко Радовановић, дипл.инг.грађ.,
лиценца број 310 3569 03, а за који је техничку контролу бр.ТК-1/20 из марта 2020.године
извршио -''STUDIO AM CONS'', Зрењанин, ул.Гимназијска бр.4, вршилац контроле Будимир
Зечар дипл.инг.грађ, број лиценце 310 0618 03;
-’’3’’пројекат хидротехничких инсталација- за измену грађевинске дозволе ХИ-ПГД 10-03/20
из марта 2020.године, који је израдио Самостални архитектонски атеље ‘’АТЕЉЕ ИЛИЋ’’ Илић
Зоран ПР, Зрењанин, Тржни центар Бригадира Ристића Б4 лок.3, одговорни пројектант Зоран
Илић дипл.инг.арх.бр.лиц.300 5307 03, а за који је техничку контролу бр.3/2020 из марта
2020.године извршио Д.О.О. ‘’ARS FORMA’’ пројектовање и инжењеринг Зрењанин, улица
Николе Тесле број 32, вршилав контроле је Александар Рацков, дипл.инг.арх.број лиценце 300
4604 03;
-’’4’’пројекат електроенергетских инсталација- за измену грађевинске дозволе ПЕ-ПГД
11-11/19 из марта 2020.године, који је израдио Самостални архитектонски атеље ‘’АТЕЉЕ
ИЛИЋ’’ Илић Зоран ПР, Зрењанин, Тржни центар Бригадира Ристића Б4 лок.3, одговорни
пројектант Миодраг Бајат дипл.инг.ел.бр.лиц.350 8929 04, а за који је техничку контролу бр.03/20
од 09.03.2020.године извршио Д.О.О.’’VIS EVROPA’’, Зрењанин, ул.Војводе Петра Бојовића
бр.9, вршилац контроле је Борис Стевановић дипл.инг.ел.лиценца број 350 4946 03;
-’’5’’пројекат телекомуникационих инсталација- за измену грађевинске дозволе ПТК-ПГД
11-11/19 из марта 2020.године, који је израдио Самостални архитектонски атеље ‘’АТЕЉЕ
ИЛИЋ’’ Илић Зоран ПР, Зрењанин, Тржни центар Бригадира Ристића Б4 лок.3, одговорни
пројектант Миодраг Бајат дипл.инг.ел.бр.лиц.350 8929 04, а за који је техничку контролу бр.04/20
од 09.03.2020.године извршио Д.О.О.’’VIS EVROPA’’, Зрењанин, ул.Војводе Петра Бојовића
бр.9, вршилац контроле је Борис Стевановић дипл.инг.ел.лиценца број 350 4946 03;
-’’6/1’’пројекат машинских инсталација инсталација (грејање, хлађење и вентилација)- за
измену грађевинске дозволе 1.1/20 из марта 2020.године, који је израдио ''BIM &VR STUDIO''
Дарко Стајић ПР, Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића бр.25/3, одговорни пројектант Иван
Куљић дипл.инг.маш.лиценца бр.330 М420 13, а за који је техничку контролу бр.0 из марта
2020.године извршио ''RK TEHNIKA PROJEKT'' д.о.о., Нови Сад, Булевар Деспота Стефана бр.4,
вршилац контроле Раде Којић дипл.инг.машлиценца бр.330 Х145 09;
-’’6/2’’пројекат машинских инсталација инсталација (унутрашње гасне инсталације)- за
измену грађевинске дозволе 1.2/20 из марта 2020.године, који је израдио ''BIM &VR STUDIO''
Дарко Стајић ПР, Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића бр.25/3, одговорни пројектант Иван
Куљић дипл.инг.маш.лиценца бр.330 М420 13, а за који је техничку контролу бр.0 из марта
2020.године извршио ''RK TEHNIKA PROJEKT'' д.о.о., Нови Сад, Булевар Деспота Стефана бр.4,
вршилац контроле Раде Којић дипл.инг.машлиценца бр.330 Х145 09;

- eлаборат енергетске ефикасности број 07-1/20 из јануара 2019.године, који је израђен од
стране Инжењерске делатности и техничко саветовање ''ELARA''д.о.о. Зрењанин, ул.Милоша
Црњанског бр.5, одговорни пројектант Светлана Вујовић дипл.инг.маш. и одговорни инжењер за
енергетску ефикасност, лиценца бр. 381 0054 12;
- eлаборат заштите од пожара број 10/20 ЕЗОП из марта 2020.године израђен од стране
“ПОЖЕР-ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕРИНГ” д.о.о Зрењанин, а одговорни пројектант је Др Војин
Керлета дипл.инг.ел., број лиценце МУП 07-152-163/12;
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
I. након исходовања грађевинске дозволе приликом пријаве радова потребно је надлежном
органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и
електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у
прилогу услова што је констатовано у условима за пројектовање и прикључење број
8B.1.1.0.-D-07.13.-46726-20 од 19.02.2020.године издатих од Огранак "Електродистрибуција
Зрењанин" из Зрењанина, Панчевачка бр. 46;
II. приликом подношења захтева за прукључење потребно је надлежном органу који спроводи
обједињену процедуру електронски доставити потврду овлашћеног извођача радова да
електрична инсталација објекта испуњава техничке и друге прописане услове са извештајем
(стручни налаз) овлашћене организације о исправности инсталације и уговор о снабдевању
електричном енергијом што је констатовано у условима за пројектовање и прикључење број
8B.1.1.0.-D-07.13.-46726-20
од
19.02.2020.године,
издатих
од
стране
Огранак
"Електродистрибуција Зрењанин" из Зрењанина, Панчевачка бр. 46;
III. пре израде прикључка неопходно је извршити уплату ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСНИКА ДОВОЉНОМ КОЛИЧИНОМ ВОДЕ, у
наплатној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Сл. лист Општине Зрењанин
бр.26/13 – пречишћен текст,37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 од 31.07.2015.године).
IV. пре отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на
сагласност пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од
пожара у складу са издатим условима 09/13/2 број 217-6419/2018 од 9.5.2018. године, што је
констатовано у условима издатим од стране МУП РС, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за
ванредне ситуације, Одсек за превентивну заштиту Зрењанина, ул. Београдска 13а Зрењанин
V. пре добијања употребне дозволе потребно је потписати уговор о пружању услуга о изношењу
комуналног отпада са ЈКП” ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” ул. Београдска број 17, Зрењанин, што је
констатовано у условима за пројектовање и прикључење број 03-413/1 од 08.05.2018.године истог
предузећа
Саставни део решења су локацијски услови број ROP-ZRE-10603-LOCH-8/2020 заводни
број353-1/2020-11-IV-05-02 од 4.3.2020.године.
У осталим деловима грађевинска дозвола број ROP-ZRE-10603-CPI-3/2019 и заводни
број: 351-3/2019-32-IV-05-02 од 15.5.2019.године Одељења за урбанизам Градске управе
града Зрењанина остаје на снази.
Пројектно техничка документација која је саставни део грађевинске дозволе број
ROP-ZRE-10603-CPI-3/2019 и заводни број: 351-3/2019-32-IV-05-02 од 15.5.2019.године, која
нема измене остаје на снази.

Инвеститор је дужан најкасније до подношења пријаве радова да изврши уплату разлике
доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости једнократно у износу од 4.196.264,42
динара са обрачунатим попустом, у складу са изјавом датом у захтеву брoj
ROP-ZRE-10603-CPA-9/2020 и заводни број: 351-6/2020-8-IV-05-02 од 3.4.2020. године.
Број жиро рачуна на који се уплаћује наведена сума је 840-741538843-29, број модела 97
и позив на број 51-242.
Допринос се усклађује са индексом потрошачких цена према подацима Републичког
завода за статистику, од дана правноснажности грађевинске дозволе до дана плаћања.
Инвеститорима који изврше уплате доприноса, односно прве рате, у року од 60 дана од дана
правноснажности грађевинске дозволе не врши се усклађивање доприноса.
Уколико инвеститор не изврши уплату доприноса, у року од 60 дана од дана
правоснажности грађевинске дозволе, инвеститор је дужан да пре подношења пријаве радова
поднесе захтев за усклађивање износа доприноса надлежној организационој јединици Градске
управе за издавање грађевинске дозволе, путем централног информационог система Агенције за
привредне регистре (ЦИС), а усклађивање доприноса врши надлежна организациона јединица
Градске управе за финансије.
Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се
извршити у складу са законом којим се уређује поступак за принудно остваривање
потраживања.
Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу пре
почетка извођења радова.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не изврши пријава радова у року од три
године од дана правноснажности решења којим је издата.
Грађењу се може приступити на основу правноснажног решења о грађевинској дозволи и
пријави радова. На основу коначног решења о грађевинској дозволи и пријави радова, инвеститор
може приступити грађењу на сопствени ризик и одговорност.
Извођач радова је обавезан да овом органу поднесе изјаву о завршетку израде темеља
одмах по њиховом завршетку и изјаву о завршетку објеката у конструктивном смислу,
одмах по завршетку те фазе изградње.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се у року од пет година од дана правоснажности
решења којим је издата грађевинска дозвола, не изда употребна дозвола, осим за објекте
комуналне инфраструктуре који се изводе фазно и породичне стамбене зграде које инвеститор
гради ради решевања својих стамбених потреба, уз могућност продужења још две године, на
захтев инвеститора уз испуњење прописаних услова.
Доносилац овог решења се не упушта у оцену техничке документације која чини саставни део
овог решења, те у случају штете настале као последица примене исте, за штету солидарно
одговарају пројектант који је израдио и потписао техничку документацију, вршилац техничке
контроле и инвеститор.

Образложење
Д.О.О.‘’КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ’’ Зрењанин, ул.Краља Петра I бр.6, путем пуномоћника
Тодоров Милана из Зрењанина, ул.Кикиндска бр. 5, поднео је дана 3.4.2020.године овом органу
кроз Централни информациони систем захтев за измену грађевинске дозволе, који је добио број
ROP-ZRE-10603-CPA-9/2020 и заводни број: 351-6/2020-8-IV-05-02, за изградњу објекта , ближе
описаног у диспозитиву овог решења.
Измене су следеће:
- у партерном делу - измена уређења парцеле и распореда паркинг места
- у приземљу - доградња дела ветробрана и измена прилазног степеништа са прилазном рампом структура пословног простора у оквиру постојећих габарита (уместо 3, сада 5 пословних
простора)
- на првом спрату - доградња тераса изнад дела приземља /уместо крова на делу приземља,
предвиђене су терасе) Остале промене:-промена структуре и повећање броја станова на спратним
етажама (уместо 46, сада 48 стамбених јединица)
-доградња повучене спратне етаже.У оквиру повучене спратне етаже формира се 6 стамбених
јединица-измена кровне конструкције и кровног покривача
Уз захтев је достављено:
-Извод из пројекта за грађевинску дозволу са главном свеском;
-Пројекат за грађевинску дозволу-сепарат:
- 1-пројекат архитектуре
-’’2/1’’пројекат конструкције
-’’3’’пројекат хидротехничких инсталација
-’’4’’пројекат електроенергетских инсталација
-’’5’’пројекат телекомуникационих инсталација- за измену грађевинске дозволе
-’’6/1’’пројекат машинских инсталација инсталација (грејање, хлађење и вентилација
-’’6/2’’пројекат машинских инсталација инсталација (унутрашње гасне инсталације
- eлаборат енергетске ефикасности
- eлаборат заштите од пожара
-Пуномоћ
за Тодоров Милана од Д.О.О.‘’КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ’’,
број
037-1/20-22-IV-03-05 од 14.01.2019.године
-Допуна:уговор за изградњу прикључка на јавни пут , број 350-4/2019-12-IV-08-03 од
23.04.2019.год. закључен између Града Зрењанина ПИБ102506213, Трг Слободе бр.10, Зрењанин
и Д.О.О.‘’КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ’’ Зрењанин, ул.Краља Петра I бр.6 ;
-Допуна: уговор о изградњи недостајућих ЕЕ објеката број 8.Б.1.1.0-Д07.13-322835-18 од
12.12.2018.године
-Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 320,00 динара и
550,00динара, наплаћене на основу тарифног броја 1. и 9. Закона о административним таксама
(˝Сл.гласник РС˝, бр.43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10,
50/11, 70/11-усклађени дин. изн., 55/12-усклађени дин. изн. 93/12, 47/13, 65/13-др. закон и
57/14-усклађени дин. износ, 45/2015-усклађени дин. износ, 83/2015, 112/2015 и
50/2016-усклађени дин.изн, 61/2017-усклађени дин.изн. , 113/17, 3/2018 исп., 50/18- усклађени
дин.изн. и 95/2018);

-Доказ о уплати накнаде за вођење централне евиденције обједињене процедуре (ЦЕОП) за
издавање грађевинске дозволе за објекте категорије ''В'' у износу од 5.000,00 динара на основу
члана 27а. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за
привредне регистре (˝Сл.гласник РС˝, бр.119/03, 138/14, 45/2015, 106/15, 32/16, 60/16 и 75/2018);
У складу са чланом 8ђ. Закона о планирању и изградњи ( ''Службени гласник РС'', бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019 у даљем тексту Закон) и
чланом 24. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
(„Сл.гласник РС" бр. 68/2019 у даљем тексту Правилник) у вези са чланом 17. став 1. и 2.
Правилника овај орган је вршио проверу испуњености формалних услова па је утврдио да су исти
испуњени.
По службеној дужности у поступку за издавање грађевинске дозволе по захтеву странке у
складу са чланом 135. Закона и чланом 19. Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, надлежни орган је прибави од РГЗ, Службе за катастар
непокретности Зрењанин:
- препис листа непокретности број 18348 к.о. Зрењанин I од 06.04.2020. године , као доказ о
праву својине на земљишту.
Како је инвеститор уз захтев за издавање измене грађевинске дозволе поднео сву потребну
документацију из члана 142. став 4. Закона и члана 23. став 2. Правилника, на основу члана 142.
став 6. Закона и члана 26. став 1. Правилника решено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском Секретаријату за енергетику,
грађевинарство и саобраћај Нови Сад у року од 8 дана од дана достављања овог решења. Жалба се
подноси путем овог органа кроз Централни информациони систем Агенције за привредне
регистре (ЦИС). Жалба се таксира са 480,00 динара републичке административне таксе.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Д.О.О.‘’КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ’’ Зрењанин, ул.Краља Петра I бр.6, путем пуномоћника
Тодоров Милана из Зрењанина, ул.Кикиндска бр. 5
2. ''Ј.П. ЗА УРБАНИЗАМ'', Зрењанин, ул.Раде Кончара бб;
3.’’ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин из Зрењанина,
ул.Панчевачка бр.46;
4. ЈКП "Водовод и канализација" из Зрењанина, Петефијева бр. 3
5. ЈКП” ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” ул. Београдска број 17, Зрењанин
6. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ, Зрењанин, Трг др.Зорана Ђинђића бр.1
7. ЈП ''СРБИЈАГАС'', РЈ ''Дистрибуција'' Зрењанин, Београдска 13, Зрењанин
8.МУП Сектор за ванредне ситуације у Зрењанину, Одсек за превентивну заштиту, ул.
Београдска бр.13а
9. Одељењу инспекцијa, Одсеку грађевинскe инспекцијe, Трг слободе бр.10,Зрењанин и
10.А р х и в и
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