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именовању четири члана Школског одбора
Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски
Деспотовац ....................................................171/12
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већа града Зрењанина ...................................182/13
137. Решење о постављењу заменика начелника
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канализација'' Зрењанин ..............................309/17
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Зрењанин
.........................................................................310/17
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146. Решење о разрешењу члана Комисије за
утврђивање назива улица и тргова .............311/17
147. Решење о избору члана Комисије за
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архива
Зрењанин
.........................................................................380/22

215. Решење о именовању председника и члана
Надзорног одбора Градске народне библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ......................522/29

202. Решење о именовању председника
Управног одбора Историјског архива Зрењанин
.........................................................................380/22

216. Решење о избору председника, заменика
председника и чланова Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера ................................................ 522/29

203. Решење о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Средње пољопривредне
школе Зрењанин ...........................................380/22
204. Решење о давању сагласности ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин на цене грејања .......... 404/25
205. Решење о давању сагласности ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин на повећање
цена услуга ....................................................404/25

217. Решење о образовању и именовању чланова
Комисије за комасацију катастарске општине
Ботош .............................................................523/29
218. Решење о изменама Решења о образовању
Градског штаба за ванредне ситуације
.........................................................................523/29

206. Решење о давању сагласности на Одлуку o
изменама и допунама Статута Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин .....................518/29

219. Решење о измени и допуни Решења о
образовању
и
именовању
Савета
за
равноправност полова и остваривање једнаких
могућности на територији града Зрењанина
.........................................................................524/29

207. Решење о давању сагласности на Одлуку о
допуни Статута Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин .........................................518/29

220. Решење о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Основне школе ''Урош
Предић'' Орловат ..........................................525/29

208. Решење о неименовању директора ЈП
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин по јавном
конкурсу број: 06-104-2-4/13-I од 19.06.2013.
године ............................................................519/29

221. Решење о утврђивању престанка функције
члана Градског већа града Зрењанина Халаи мр
Золтану (Hallai Zoltán) .................................534/32
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222. Решење о давању сагласности на Програм
рада предшколског образовања и васпитања
Предшколске установе Зрењанин и основних
школа града Зрењанина за школску 2013/2014.
годину ............................................................612/32
223. Решење о давању сагласности на Одлуку о
измени Статута Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин
.........................................................................612/32
224. Решење о образовању и избору председника
и чланова Савета за здравље .......................612/32
225. Решење о именовању вршиоца дужности
директора ЈП ''Резервати природе Зрењанина''
Зрењанин .......................................................613/32
226. Решење о именовању Надзорног одбора ЈП
''Резервати природе Зрењанина'' Зрењанин
.........................................................................613/32
227. Решење о разрешењу члана Управног
одбора
Завода
за
заштиту
споменика
културе Зрењанин .........................................614/32
228. Решење о именовању члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин .......................................................614/32
229. Решење о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Зрењанинске Гимназије
Зрењанин .......................................................614/32
230. Решење о разрешењу и именовању два
члана Школског одбора Електротехничке и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин
.........................................................................615/32
231. Решење о разрешењу и именовању члана
Школског одбора Техничке школе Зрењанин
.........................................................................615/32
232. Решење о разрешењу и именовању два
члана Школског одбора Основне школе ''Петар
Кочић'' Банатски Деспотовац .....................616/32
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236. Решење о одређивању оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање на
територији града Зрењанина .......................620/33
237. Решење о давању сагласности на Статут
Јавног
предузећа
''Резервати
природе
Зрењанина'' Зрењанин ..................................634/34
- Статут Јавног предузећа „Резервати природе
Зрењанина“ Зрењанин ..................................634/34
238. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин
.........................................................................643/34
239. Решење о образовању и именовању
Комисије за подизање споменика и постављање
скулптуралних дела ......................................643/34
240. Решење о утврђивању просечних цена
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину
за 2014. годину на територији града Зрењанина и
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 .................................644/34
241. Решење о утврђивању коефицијената за
утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који воде пословне књиге у граду
Зрењанину .....................................................646/34
242. Решење о промени назива улице
''Љубљанска'' у улицу ''Стево Жигон'' у
Зрењанину .................................................... 648/35
243. Решење о разрешењу заменика члана
Градске изборне комисије у сталном саставу
.........................................................................648/35
244. Решење о именовању заменика члана
Градске изборне комисије у сталном саставу
.........................................................................649/35

233. Решење о разрешењу и именовању два
члана Школског одбора Основне школе ''Стеван
Книћанин'' Книћанин ...................................616/32

245. Решење о разрешењу члана Градске изборне
комисије у сталном саставу .........................649/35

234. Решење о давању сагласности ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин на цене грејања ......... 618/33

246. Решење о именовању члана Градске
изборне комисије у сталном саставу ..........650/35

235. Решење о давању сагласности ЈКП ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин на цене пијачних услуга
.........................................................................618/33

247. Решење о разрешењу чланова Комисије за
комасацију
катастарске
општине
Ботош
.........................................................................651/35
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248. Решење о именовању чланова Комисије за
комасацију
катастарске
општине
Ботош
.........................................................................651/35

262. Решење о допуни Решења о именовању
вршиоца дужности директора ЈП ''Резервати
природе Зрењанина'' Зрењанин ...................656/35

249. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Економско – трговинске школе
''Јован Трајковић'' Зрењанин .......................652/35

263. Решење о избору члана Градског већа града
Зрењанина –Јожеф Стојко ...........................657/35

250. Решење о именовању члана Школског
одбора Економско – трговинске школе
''Јован Трајковић'' Зрењанин .......................652/35
251. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош''
Зрењанин ......................................................652/35
252. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош''
Зрењанин .......................................................653/35
253. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин .......................................................653/35
254. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин .......................................................653/35
255. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ........................................................654/35
256. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ........................................................654/35
257. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић''
Чента ..............................................................654/35
258. Решење о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић''
Чента ..............................................................655/35
259. Решење о престанку мандата директора
Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин
.........................................................................655/35
260. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''
Зрењанин .......................................................656/35
261. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ....................................656/35

264. Решење о именовању председника и чланова
привременог тела Месне Заједнице ''Банатски
Деспотовац'' Банатски Деспотовац .............766/36
265. Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин .......................................................836/37
266. Решење о именовању два члана Управног
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ....................................836/37
267. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ....................................837/37
268. Решење о разрешењу три члана Школског
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин
.........................................................................837/37
269. Решење о именовању три члана Школског
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин
.........................................................................838/37
270. Решење о разрешењу три члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац
.........................................................................838/37
271. Решење о именовању три члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац
.........................................................................838/37
272. Решење о разрешењу координатора
Локалног антикорупцијског форума ..........839/37
273. Решење о именовању координатора
Локалног антикорупцијског форума ..........839/37
274. Решење о престанку функције члана
Градског већа града Зрењанина - Драган Шашић
.........................................................................839/37
275. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута Јавног предузећа ''Резервати
природе Зрењанина'' Зрењанин ...................848/38
- Одлука о изменама Статута Јавног предузећа
''Резервати природе Зрењанина'' .................848/38
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276. Статут града Зрењанина - пречишћен текст
.........................................................................406/26
277. Пословник Скупштине града Зрењанина пречишћен текст - .........................................425/26
278. Закључак о прихватању Програма
расподеле средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта, односно,
пољопривредног објекта у државној својини за
2013. годину ......................................................17/4
- Програм расподеле средстава остварених од
давања у закуп пољопривредног земљишта,
односно, пољопривредног објекта у државној
својини за 2013. годину ...................................17/4
279. Закључак о прихватању Програма мера за
унапређење услова живота на територији града
Зрењанина у 2013. години ...............................18/4
- Програм мера за унапређење услова живота на
територији града Зрењанина у 2013. години
.............................................................................19/4
280. Закључак о давању сагласности за
подношење Захтева за издавање гаранције за
град Зрењанин а у вези Уговора за изградњу,
финансирање и управљање постројењем за
прераду пијаће воде у Зрењанину закљученог
између ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин и ''WTE Wassertechik GmbH'',
Ruhrallee 185, 45136 Essen из Немачке ...........41/9

31. децембра 2013. год.

286. Закључак о образовању Стручнооперативног
тима
за
збрињавање
и
евакуацију
угроженог
становништва
на
територији града Зрењанина .......................258/16
287.
Закључак
о
образовању
стручнооперативног тима за пољопривреду на
територији града Зрењанина .. ......................259/16
288. Закључак о интересима града Зрењанина у
процесу децентрализације Републике Србије
.......................................................................267/17
289. Закључак о Деветом годишњем извештају
заштитника грађана о остваривању људских и
мањинских права у граду Зрењанину у 2012.
години ............................................................283/17
- Девети годишњи извештај ........................283/17
290. Закључак о усвајању Програма расподеле
средстава за делатност примарне здравствене
заштите у 2013. години ................................320/19
- Програм Расподеле средстава за делатност
примарне здравствене заштите у 2013. години
.........................................................................320/19
291. Закључак којим се утврђује Нацрт Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о условима и
начину држања домаћих животиња и кућних
љубимаца и о раду Зоохигијенске службе
.........................................................................448/27

281. Закључaк да се у Зрењанину прогласи
недеља борбе против рака - гинеколошки
преглед ...........................................................109/10

292. Закључак о усвајању Европске повеље о
родној равноправности на локалном нивоу
.........................................................................457/29

282. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о
радном времену угоститељских, занатских и
трговинских објеката на територији града
Зрењанин........................................................109/10

- Европска повеља о родној равноправности на
локалном нивоу ............................................457/29

283. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за заштиту и спашавање
од поплава на територији града Зрењанина
.........................................................................256/16
284. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за заштиту од пожара на
територији града Зрењанина ... .....................257/16
285. Закључак о образовању Стручнооперативног тима зимске службе на територији
града Зрењанина ...... ......................................258/16

293. Закључак о именовању повереника и
заменика повереника за ванредне ситуације
у насељеним местима – месним заједницама на
терирорији града Зрењанина .......................527/30
294. Закључак о образовању Стручнооперативног
тима
зимске
службе
на
територији града Зрењанина .......................529/30
295. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за збрињавање и евакуацију
угроженог становништва на територији града
Зрењанина......................................................529/30
296. Закључак Градоначелника града Зрењанина
о доношењу Плана и програма рада зимске
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службе за локалне–општинске путеве и улице за
град
Зрењанин
за
2013/2014.
годину
.........................................................................530/30

306. Правилник о измени Правилника о
систематизацији радних места у Служби за
буџетску инспекцију ........................................10/3

297. Закључак о давању сагласнсоти ''NET BUS
CO'' Д.О.О.
Зрењанин
за нове цене
средњошколских месечних карата..............657/35

307. Правилник о условима и критеријумима за
избор корисника за доделу помоћи за економско
оснаживање избеглица на територији града
Зрењанина
кроз
доходовне
активности
.............................................................................10/3

298. Закључак Градоначелника
у вези
рационализације и реорганизације у Установама
културе...........................................................849/38
299. Програм расподеле средстава буџетског
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