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90. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин .................................334/11

76. Решење о разрешењу директора Народног
музеја у Зрењанину ......................................306/7

91. Решење о разрешењу председника
Надзорног одбора Народног музеја Зрењанин
......................................................................335/11

77. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Народног музеја у Зрењанину
........................................................................307/7
78. Решење о разрешењу директора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин
........................................................................308/7
79. Решење о именовању вршиоца дужности
директора
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић'' Зрењанин ...................................308/7
80. Решење о разрешењу председника и
чланова Управног одбора Центра за пружање
услуга социјалне заштите града Зрењанина –
МОСТ ............................................................309/7
81. Решење о именовању председника и
чланова
Управног
одбора
Центра
за
пружање услуга социјалне заштите града
Зрењанина – МОСТ .....................................310/7
82. Решење о престанку функције заменика
секретара Скупштине града Зрењанина ....311/7
83. Решење о изменама решења о распореду
радног времена у Градској управи града
Зрењанина .....................................................314/8

92. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин ....................................................336/11
93. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
''Никола Тесла'' Зрењанин .........................337/11
94. Решење о престанку мандата директора
Јавног
предузећа
''Градска
стамбена
агенција'' Зрењанин ....................................497/16
95. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин ....................................498/16
96. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Центра за пружање услуга социјалне
заштите града Зрењанина – Мост ............499/16
97. Решење о именовању директора Центра за
пружање услуга социјалне заштите
града
Зрењанина – Мост ......................................499/16
98. Решење о вредности коефицијента за
обрачун висине накнаде за лиценце за
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обављање енергетских делатности за 2021.
годину ..........................................................500/16
99. Решење о престанку функције члана
Градског већа града Зрењанина ................534/20
100. Решење о избору члана Градског већа
града Зрењанина ........................................535/20
101. Решењe о разрешењу председника,
чланова, секретара и њихових заменика
Градске изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину ..................................................537/20
102. Решењe о образовању и именовању
председника, чланова, секретара и њихових
заменика Градске изборне комисије у сталном
саставу у Зрењанину ..................................539/20
103. Решењe о престанку мандата в.д.
директора ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин
......................................................................542/20
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114. Решењe о именовању два члана Школског
одбора Основне школе “Свети Сава” Стајићево
......................................................................551/20
115. Решењe о разрешењу два члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске
школе “Никола Тесла” Зрењанин .............552/20
116. Решењe о именовању два члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске
школе “Никола Тесла” Зрењанин .............553/20
117. Решењe о разрешењу чланова Школског
одбора Основне школе ''Бранко Ћопић''
Лукићево .....................................................554/20
118. Решењe о именовању чланова Школског
одбора Основне школе ''Бранко Ћопић''
Лукићево......................................................555/20
119. Решење о избору члана Градског већа
града Зрењанина ........................................638/22

104. Решењe о именовању в.д. директора ЈКП
“Пијаце и паркинзи” Зрењанин ................543/20

120. Решење о постављењу заменика секретара
Скупштине града Зрењанина ....................639/22

105. Решењe о разрешењу директора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин ..543/20

121. Решењe о престанку мандата директора
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин .......640/22

106. Решењe о именовању в.д. директора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин ..544/20

122. Решењe о именовању вршиоца дужности
директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
......................................................................641/22

107. Решењe о измени Решења о образовању и
постављењу Градског штаба за ванредне
ситуације .....................................................545/20
108. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе “1. октобар” Ботош
......................................................................546/20
109. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе “1.октобар” Ботош
......................................................................547/20
110. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе “Стеван Книћанин”
Книћанин ....................................................548/20
111. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе “Александар Сабовљев”
Ечка .............................................................549/20
112. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе “Александар Сабовљев”
Ечка .............................................................550/20
113. Решењe о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе “Свети Сава” Стајићево
......................................................................551/20

123. Решењe о разрешењу председника
Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин ....................................................642/22
124. Решењe о именовању председника
Надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин ....................................................643/22
125. Решењe о разрешењу председника
Надзорног
одбора
ЈКП
''Водовод
и
канализација'' Зрењанин ............................643/22
126. Решењe о именовању председника
Надзорног
одбора
ЈКП
''Водовод
и
канализација'' Зрењанин ............................644/22
127. Решењe о разрешењу члана Управног
одбора
Градске
народне
библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ...................645/22
128. Решењe о именовању два члана Управног
одбора
Градске
народне
библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ...................646/22
129. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин ....................................................647/22
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130. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин ....................................................647/22

основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не воде пословне књиге које се
налазе у најопремљенијој зони .................773/29

131. Решењe о именовању члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске
школе ''Никола Тесла'' Зрењанин .............648/22

144. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин ..................................................1013/34

132. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Петар Петровић
Његош'' Зрењанин ......................................649/22

- Одлука о изменaма статута ЈКП „Градска
топлана“ Зрењанин ..................................1013/34

133. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Петар Петровић
Његош'' Зрењанин ......................................650/22
134. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац
......................................................................651/22
135. Решењe о престанку мандата одборника
Скупштине града Зрењанина ....................652/22

145. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Народног музеја
Зрењанин ..................................................1014/34
- Одлука о изменама и допунама Статута
Народног музеја Зрењанин .....................1014/34
146. Решење о престанку мандата директора
Установе ''Резервати природе'' Зрењанин
....................................................................1016/34

136. Решење о измени Решења о образовању
жалбене комисије .......................................655/23

147. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Установе ''Резервати природе''
Зрењанин ..................................................1016/34

137. Решења о потврђивању мандата одборника
Скупштине
града
Зрењанина
Марка
Дупљановића ..............................................660/25

148. Решење о престанку мандата директора
Завода за заштиту споменика
културе
Зрењанин ..................................................1017/34

138. Решења о потврђивању мандата одборника
Скупштине
града
Зрењанина
Бранке
Влаисављевић .............................................661/25

149. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ....................................1018/34

139. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Градске народне
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
......................................................................767/26

150. Решење о разрешењу председника и три
члана
Управног
одбора
Установе
''Резервати природе'' Зрењанин ...............1019/34

- Одлука о изменама и допунама Статута
Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин .................................767/26
140. Решење о изменама Решења о распореду
радног времена у Градској управи града
Зрењанина ...................................................769/27

151. Решење о именовању председника и три
члана
Управног
одбора
Установе
''Резервати природе'' Зрењанин ...............1021/34
152. Решење о разрешењу председика и
чланова
Надзорног
одбора
Установе
''Резервати природе'' Зрењанин ...............1021/34

141.
Решење
о
престанку
рада
на
положају ......................................................771/28

153. Решење о именовању председника и
чланова
Надзорног
одбора
Установе
''Резервати природе'' Зрењанин ...............1022/34

142. Решење о постављењу вршиоца дужности
начелника
Градске
управе
града
Зрењанина ...................................................771/28

154. Решење о разрешењу председника и три
члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин .................1022/34

143. Решење о утврђивању просечних цена
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на
имовину за 2022. годину на територији града
Зрењанина и одређивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности
на основу којих је за текућу годину утврђена

155. Решење о именовању председника и три
члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин .................1023/34
156. Решење о разрешењу председника и три
члана
Управног
одбора
Апотеке
Зрењанин ..................................................1024/34
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157. Решење о именовању председника и члана
Управног одбора Апотеке Зрењанин ......1025/34
158. Решење о образовању Савета за
унапређење положаја особа са инвалидитетом
на територији града Зрењанина ..............1026/34
159. Решење о разрешењу два заменика члана
Градске изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину ................................................1028/34
160. Решење о именовању два заменика члана
Градске изборне комисије у сталном
саставу у Зрењанину ................................1029/34
161. Решење о разрешењу члана Школског
одбора
Основне
школе
''Братство''
Арадац .......................................................1030/34
162. Решење о именовању два члана Школског
одбора
Основне
школе
''Братство''
Арадац .......................................................1031/34
163. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Економско - трговинске школе
''Јован Трајковић'' Зрењанин ...................1032/34
164. Решење о именовању два члана Школског
одбора Економско - трговинске школе
''Јован Трајковић'' Зрењанин ...................1033/34
165. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Вук Караџић''
Зрењанин ..................................................1034/34
166. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Вук Караџић''
Зрењанин ..................................................1035/34
167. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић''
Зрењанин ..................................................1036/34
168. Решење о именовању члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић''
Зрењанин ..................................................1037/34
169. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне
школе ''Урош Предић'' Зрењанин ...........1037/34
170. Решење о именовању члана Школског
одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне
школе ''Урош Предић'' Зрењанин ...........1038/34
171. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''1. октобар'' Ботош
....................................................................1039/34
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172. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''1. октобар''
Ботош
....................................................................1040/34
173. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Светозар Марковић
Тоза'' Елемир – Тараш .............................1041/34
174. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Светозар Марковић
Тоза'' Елемир – Тараш .............................1042/34
175. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе ''Др. Александар
Сабовљев'' Ечка ........................................1043/34
176. Решење о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Др. Александар
Сабовљев'' Ечка ........................................1044/34
177. Решење о разрешењу члана Школског
одбора
Основне
школе
''Младост''
Томашевац ................................................1045/34
178. Решење о именовању члана Школског
одбора
Основне
школе
''Младост''
Томашевац ................................................1046/34
179. Решење о разрешењу члана Школског
одбора
Mедицинске
школе
Зрењанин
....................................................................1047/34
180. Решење о именовању члана Школског
одбора
Mедицинске
школе
Зрењанин
....................................................................1048/34
181. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
....................................................................1048/34
182. Решење о именовању члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
....................................................................1049/34
183. Решење о разрешењу три члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске
школе ''Никола Tесла'' Зрењанин ...........1050/34
184. Решење о именовању три члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске
школе ''Никола Tесла'' Зрењанин ...........1051/34
185. Решење о именовању Комисије за доделу
''Награде града Зрењанина'' .....................1056/34
186. Решење о престанку мандата директора
Туристичке организације града Зрењанина
....................................................................1056/34
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187. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Туристичке организације града
Зрењанина …….........................................1057/34
188. Решење о именовању Пројектног тима за
припрему и спровођење пројекта Јавно приватног партнерства у циљу обављања
послова
комуналне
делатности
зоохигијене (спровођења мера дезинфекције,
дезннсекције и дератизације) и сузбијања
коровске биљке амброзија и емерзних корова
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....................................................................1075/36
189. Закључак о усвајању Програма коришћења
средстaва буџетског Фонда за заштиту
животне средине града Зрењанина у 2021.
години ...........................................................295/6
- Програм коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине града
Зрењанина у 2021. години ...........................295/6
190. Закључак о усвајању Извештаја о раду
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породичних кућа и станова на територији града
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оптималних
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202. Програм отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини града Зрењанина за 2021.
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194.
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о
критеријумима
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195. Правилник о измени Правилника о
суфинансирању
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грађевинског земљишта у јавној својини
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208. Кадровски план Градске управе,
Правобранилаштва
и
Стручне
службе
Локалног омбудсмана града Зрењанина за
2022. годину .............................................1010/34
209. Посебан колективни уговор за јавна и
јавно комунална предузећа чији оснивач је град
Зрењанин ....................................................517/19
210. Kолективни уговор код послодавца за
запослене у органима града Зрењанина ...778/30
211. Споразум о продужењу рока важења
Посебног колективног уговора за запослене
у установама културе чији је оснивач град
Зрењанин ................................................... 565/21
212. Исправка техницке грешке у Решењу о
именовању председника надзорног одбора
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
......................................................................655/23
213. Исправка техничке грешке у Решењу о
утврђивању просечних цена квадратног
метра
одговарајућих
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за 2022.
годину на територији града Зрењанина и
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одређивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности на основу
којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не воде пословне
књиге
које се налазе у најопремљенијој зони ....793/31
214. Упутство о поступку израде и доставе
Градском
већу
и
Скупштини
града
Програма пословања, измена и допуна
Програма пословања, Посебног програма
о коришћењу субвенција из буџета града
Зрењанина и Извештаја о реализацији
програма
пословања
јавних и
јавнокомуналних предузећа чији је оснивач
град Зрењанин ............................................776/30
215. Упутство о поступку израде и доставе
Градском већу и Скупштини града програма
пословања и извештаја о реализацији програма
пословања установа чији је оснивач град
Зрењанин ....................................................777/30
216. Декларација о улози функције управљања
људским ресурсима у граду Зрењанину ....302/7
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