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...................................................................539/33
89. Одлука о изменама Одлуке о уређењу
града Зрењанина .....................................539/33
90. Одлука о измени Одлуке о одређивању
зона и најопремљеније зоне на територији
града Зрењанина за утврђивање пореза на
имовину ...................................................540/33
- Списак зона за утврђивање пореза на
имовину на територији града Зрењанина
...................................................................540/33
91. Одлука о измени Одлуке о висини стопе
пореза на имовину у граду Зрењанину
...................................................................546/33
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92. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
ауто-такси превозу путника на територији
града Зрењанина .....................................547/33
93. Одлука o отпису дуга у поступку
приватизације за привредно друштво за
грађење, ремонт и одржавање пруга ''ЗГОП''
а.д. Нови Сад ...........................................550/33
94. Одлука о отпису и конверзији дуга у
поступку приватизације за Акционарско
друштво ''Мостоградња'' Београд .........551/33
95. Одлука о отпису дуга у поступку
приватизације за Акционарско друштво
''Индустрија обуће Београд'' Београд ...551/33
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- Одлука о неприступању изради стратешке
процене
утицаја
Измена
и
допуна
Плана генералне регулације ''Багљаш'' у
Зрењанину на животну средину ...........806/37
- ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ .........................808/37
107. Одлука о изради измена и допуна Плана
генералне регулације ''МАЛА АМЕРИКА''
у Зрењанину ............................................809/37
- Одлука о неприступању изради стратешке
процене
утицаја
Измена
и
допуна
Плана генералне регулације ''Мала Америка''
у Зрењанину на животну средину ........811/37
- ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ .........................812/37

96. Одлука о отпису дуга у поступку
приватизације за Друштво за одржавање
зграда д.о.о. Београд ..............................551/33
97. Одлука о Плану генералне регулације
насељеног места Лазарево .....................572/35
- План генералне регулације насељеног места
Лазарево ..................................................573/35
98. Одлука о буџету града Зрењанина за
2018. годину ............................................700/37
99. Одлука о категоризацији општинских
путева и улица на територији града
Зрењанина................................................795/37
100. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
Градској управи града Зрењанина ........799/37

108. Одлука о измени Одлуке о снабдевању
водом за пиће, пречишћавању и одвођењу
атмосферских и отпадних вода .............812/37
109. Одлука о покретању поступка
ликвидације
над
Јавно
комуналним
предузећем
''Зрењанинска
обједињена
наплата'' Зрењанин .................................813/37
110. Одлука о изменама Одлуке о
максималном
броју
запослених
на
неодређено време за организационе облике у
систему града Зрењанина за 2017. годину
...................................................................814/37
111. Решење о усклађивању економски
најниже цене такси превоза ......................10/2

101. Одлука о изменама Одлуке о накнадама
за услуге које врши Градска управа .....800/37

112. Решење о категоризацији спортских
организација на територији града Зрењанина
.......................................................................12/3

102. Одлука о допуни Одлуке о градским
административним таксама ...................801/37

113. Решење о престанку мандата одборника
......................................................................18/5

103. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
накнади за заштиту и унапређивање
животне средине .....................................802/37

114. Решење о потврђивању мандата
одборника ....................................................19/5

104. Одлука о измени Одлуке о
манифестацијама од посебног значаја за град
Зрењанин .................................................803/37
105. Одлука о измени Одлуке о одржавању
комуналне хигијене ................................803/37
106. Одлука о изради измена и допуна Плана
генералне
регулације
''БАГЉАШ''
у
Зрењанину ...............................................804/37

115. Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Статута ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин ................................65/5
- Одлука о изменама Статута ''Јавног
предузећа за урбанизам'' Зрењанин ..........66/5
116. Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин ....................................................67/5
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- Одлука о изменама и допунама Статута
Јавног
комуналног
предузећа
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин ...............68/5
117. Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Градске
народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''
Зрењанин .....................................................68/5
- Одлука о изменама и допунама Статута
Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ..................................68/5
118. Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Статута Народног позоришта
''Тоша Јовановић'' Зрењанин .....................72/5
- Одлука о измени Статута Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин ..72/5
119. Решење о давању сагласности на План
рада Комуналне полиције града Зрењанина
за 2017. годину ...........................................72/5
120. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Апотеке Зрењанин ...................73/5
121. Решење о именовању директора Апотеке
Зрењанин .....................................................73/5
122. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин .....................................................74/5
123. Решење о именовању директора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин ...74/5
124. Решење о разрешењу два члана Савета
за здравље ...................................................74/5
125. Решење о избору два члана Савета за
здравље ........................................................75/5
126. Решење о разрешењу председника
Савета за унапређење положаја особа са
инвалидитетом ............................................75/5
127. Решење о именовању председника
Савета за унапређење положаја особа са
инвалидитетом ............................................75/5
128. Решење о именовању председника и
четири
члана
Управног
одбора
Туристичке организације града Зрењанина
.......................................................................76/5
129. Решење о именовању председника и два

Страна 837

члана
Надзорног
одбора
Туристичке
организације града Зрењанина ..................76/5
130. Решење о именовању два члана
Управног одбора Установе ''Резервати
природе'' Зрењанин ....................................77/5
131. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Установе ''Резервати природе''
Зрењанин .....................................................77/5
132. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић''
Зрењанин .....................................................77/5
133. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић''
Зрењанин .....................................................78/5
134. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ......................................................78/5
135. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ......................................................79/5
136. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне и средње школе ''9. мај''
Зрењанин .....................................................79/5
137.
Решење
о
престанку
мандата
председника и разрешењу члана Управног
одбора Народног музеја у Зрењанину ......80/5
138. Решење о именовању председника и
члана Управног одбора Народног музеја
у Зрењанину ................................................80/5
139. Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин ................................82/5
140. Решење о давањи сагласности ЈКП
"Пијаце и паркинзи" Зрењанин на следеће
цене за коришћење паркинг простора на
територији града Зрењанина .....................82/5
141. Решење о давању сагласности ЈКП
"Пијаце и паркинзи" Зрењанин на следеће
цене услуга одношења и чувања непрописно
паркираних возила и уклањање старих и
напуштених возила ....................................86/5
142. Решење о измени Решења о образовању
Жалбене комисије ......................................90/6
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143. Решење о измени Решења о образовању
Жалбене комисије ....................................100/8
144. Решење о давању сагласности на
пречишћен текст Статута Историјског архива
Зрењанин ...................................................100/9
- Статут Историјског архива Зрењанин
(пречишћен текст) ....................................100/9
145. Решење о измени решења о образовању
и именовању чланова Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији града
Зрењанина ...............................................117/11
146. Решење о измени Решења о давању
сагласности ЈКП “Пијаце и паркинзи”
Зрењанин на цене пијачних услуга ......124/13
147. Решење о престанку функције члана
радског већа града Зрењанина - Драгомир
Радованац ................................................126/14
148. Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Статута Јавног комуналног
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
...................................................................146/14
- Одлука о измени Статута Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин .................................................146/14
149. Решење о давању сагласности на Статут
Завода за заштиту споменика културе
Зрењанин .................................................147/14
- Статут Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ..................................147/14
150. Решење о давању сагласности на
употребу имена града Зрењанина у називу
Спортског
удружења
''Маратон
тим
Зрењанин'' ...............................................157/14
151. Решење о формирању и именовању
Радне
групе
за
израду
Локалног
антикорупцијског плана .........................172/14
152. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин ...........173/14
153. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин .................................................173/14
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154. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Градска
стамбена агенција'' Зрењанин ...............174/14
155. Решење о именовању директора Јавног
предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин .................................................174/14
156. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ...................................175/14
157. Решење о именовању члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ...................................175/14
158. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ..................................................175/14
159. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ..................................................176/14
160. Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Основне школе
''Бранко Ћопић'' Лукићево .....................176/14
161. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Братство јединство''
Бело Блато ...............................................177/14
162. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Братство јединство''
Бело Блато ...............................................178/14
163. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне и средње школе ''9. Мај''
Зрењанин .................................................178/14
164. Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Јавног
предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин .................................................179/14
- Одлука о изменама и допунама Статута
Јавног
предузећа
''Градска
стамбена
агенција'' Зрењанин ................................179/14
165. Решење о давању сагласност
ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин на корекцију
цена изношења и депоновања смећа за
домаћинства .....................………………224/17
166. Решење о разрешењу директора
Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка-Зрењанин ......................................358/19
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167. Решење o именовању вршиоца дужности
директора
Савремене
галерије
Уметничке колоније Ечка-Зрењанин ....359/19
168. Решење о разрешењу директора Центра
за социјални рад града Зрењанина .......359/19
169. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Центра за социјални рад
града Зрењанина .....................................359/19
170. Решење о избору заменика Заштитника
грађана за територију града Зрењанина
...................................................................360/19
171. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Установе ''Резервати природе''
Зрењанин .................................................360/19
172. Решење о именовању директора
Установе ''Резервати природе'' Зрењанин
...................................................................361/19
173. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин .............................361/19
174. Решење о именовању директора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин .................................................361/19
175. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора Народног музеја у Зрењанину
...................................................................362/19
176. Решење
o именовању директора
Народног музеја у Зрењанину ..............362/19
177. Решење о разрешењу председника и
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
...................................................................363/19
178. Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин
...................................................................363/19
179. Решење о разрешењу председника и
члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа
''Водовод
и
канализација''
Зрењанин .................................................364/19
180. Решење о именовању председника и
члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа
''Водовод
и
канализација''
Зрењанин .................................................364/19
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181. Решење о разрешењу председника и
чланова Надзорног одбора
Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин .................................................365/19
182. Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора
Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин .................................................365/19
183. Решење о разрешењу председника и
чланова Надзорног одбора
Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин .................................................366/19
184. Решење о именовању председника и
ланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин
...................................................................366/19
185. Решење о разрешењу председника и
чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа
за урбанизам'' Зрењанин ........................367/19
186. Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора ''Јавног предузећа
за урбанизам'' Зрењанин ........................367/19
187. Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин ................................368/19
188. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Градска стамбена
агенција'' Зрењанин ................................368/19
189. Решење о разрешењу члана Управног
одбора
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић'' Зрењанин .............................369/19
190. Решење о именовању члана Управног
одбора
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић'' Зрењанин .............................369/19
191. Решење о разрешењу председника
Управног
одбора
Културног
центра
Зрењанина ..............................................369/19
192. Решење о именовању председника
Управног
одбора
Културног
центра
Зрењанина ...............................................370/19
193. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Центра за социјални рад града
Зрењанина ...............................................370/19
194. Решење о именовању члана Управног
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одбора Центра за социјални рад града
Зрењанина ...............................................371/19
195. Решење о разрешењу и именовању
Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин .................................................371/19
196. Решење о разрешењу два члана
Школског одбора Основне школе ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ..............................372/19
197. Решење о именовању два члана
Школског одбора Основне школе ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ..............................372/19
198. Решење о разрешењу три члана
Школског
одбора
Основне
школе
''Серво Михаљ'' Зрењанин .....................373/19
199. Решење о именовању три члана
Школског
одбора
Основне
школе
''Серво Михаљ'' Зрењанин .....................373/19
200. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Свети Сава''
Стајићево .................................................374/19
201. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Свети Сава''
Стајићево .................................................374/19
202. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић''
Чента ........................................................374/19
203. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић''
Чента ........................................................375/19
204. Решење о разрешењу члана Управног
одбора
Градске
народне
библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ................375/19
205. Решење о именовању члана Управног
одбора
Градске
народне
библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ................376/19
206. Решење о додели назива улице ''Милева
Марић Ајнштајн'' на локалитету зоне
Југоисток к.о. Зрењанин I ......................376/19
207. Решење о додели назива улице ''Проф.
др Тихомир Вребалов'' на локалитету
зоне Југоисток к.о. Зрењанин I .............377/19
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208. Решење о давању сагласности на допуну
Ценовника услуга ''Јавног предузећа за
урбанизам'' ..............................................380/20
209. Решење о давању сагласности ЈП
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
на одлуку Надзорног одбора о утврђивању
Ценовника услуга за обављање услуга за
град Зрењанин ........................................380/20
210. Решење о измени Решења број 06-925/14-III од 28.06.2017. године – ЈКП ''Чистоћа
и зеленило'' Зрењанин ............................381/20
211. Решење о давању сагласности на Oдлуку
Надзорног одбора о измени Oдлуке о
утврђивању Ценовника услуга ЈП “Градске
стамбене агенције” за обављање услуга
за град Зрењанин ....................................397/24
212. Решење о давању сагласности на Одлуку
о допуни Статута ''Јавног предузећа за
урбанизам'' Зрењанин ............................449/26
- Одлука о допуни Статута ''Јавног предузећа
за урбанизам'' Зрењанин ........................450/26
213. Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Статута Јавног предузећа
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
...................................................................450/26
- Одлука о измени Статута Јавног предузећа
''Градска
стамбена
агенција''
Зрењанин .................................................450/26
214. Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Статута Апотеке Зрењанин
...................................................................451/26
- Одлука о измени Статута Апотеке
Зрењанин .................................................451/26
215. Решење о давању сагласности Женском
одбојкашком клубу ''Клек Србијашуме''
на употребу имена града Зрењанина у називу
Женског одбојкашког клуба ..................451/26
216. Решење о давању сагласности фирми
''РПЦ''
на
употребу
имена
града
Зрењанина у називу фирме ....................452/26
217. Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора
Јавног
комуналног
предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин .................455/26
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218. Решење о именовању члана Надзорног
одбора
Јавног
комуналног
предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин .................456/26

233. Решење о измени и допуни Решења о
распореду радног времена у Градској управи
града Зрењанина .....................................469/27

219. Решење о разрешењу директора Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин .................................................456/26

234. Решење о престанку функције члану
Градског
већа
града
Зрењанина
Александру Јевђићу ...............................521/33

220. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
''Градска топлана'' Зрењанин .................457/26

235. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора
Туристичке
организације
града Зрењанина .....................................553/33

221. Решење о разрешењу директора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин .................................................461/26

236. Решење о именовању директора
Туристичке организације града Зрењанина
...................................................................553/33

222. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин .................................................461/26

237. Решење о разрешењу два члана
Управног одбора Историјског архива
Зрењанин .................................................554/33

223. Решење о разрешењу директора Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин
...................................................................461/26

238. Решење о именовању два члана
Управног одбора Историјског архива
Зрењанин .................................................554/33

224. Решење о именовању директора Завода
за заштиту споменика културе Зрењанин
...................................................................462/26

239. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ..................................554/33

225. Решење о разрешењу члана Школског
одбора
Основне
школе
''Младост''
Томашевац ..............................................462/26

240. Решење о именовању члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ..................................555/33

226. Решење о именовању члана Школског
одбора
Основне
школе
''Младост''
Томашевац ..............................................463/26

241. Решење о престанку дужности члана
Надзорног одбора Апотеке Зрењанин ..555/33

227. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Урош Предић''
Орловат ...................................................463/26
228. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Урош Предић''
Орловат ...................................................463/26
229. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин ..464/26

242. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Апотеке Зрењанин .....................556/33
243. Решење о разрешењу два члана
Школског одбора Основне школе ''2.
октобар'' Зрењанин .................................556/33
244. Решење о именовању два члана
Школског одбора Основне школе ''2.
октобар'' Зрењанин .................................556/33

230. Решење о именовању члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин ..464/26

245. Решење о разрешењу три члана
Школског
одбора
Основне
школе
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ................557/33

231. Решење о образовању и избору чланова
Савета за међунационалне односе града
Зрењанина ...............................................465/26

246. Решење о именовању три члана
Школског
одбора
Основне
школе
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ................557/33

232. Решење о разрешењу два члана и избору
три члана Савета за здравље .................465/26

247. Решење о разрешењу два члана
Школског одбора Основне школе ''Др
Александар Сабољев'' Ечка ...................558/33
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248. Решење о именовању два члана
Школског одбора Основне школе
''Др
Александар Сабовљев'' Ечка .................558/33

262. Решење о именовању члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић''
Зрењанин .................................................565/33

249. Решење о разрешењу два члана
Школског одбора Основне школе ''Свети
Сава'' Стајићево ......................................559/33

263. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин
...................................................................565/33

250. Решење о именовању два члана
Школског одбора Основне школе ''Свети
Сава'' Стајићево ......................................559/33

264. Решење о именовању члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин
...................................................................565/33

251. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
...................................................................560/33

265. Решење о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2018. 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 ............................569/34

252. Решење о именовању члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
...................................................................560/33
253. Решење о разрешењу три члана
Школског одбора Економско - трговинске
школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин ......561/33
254. Решење о именовању три члана
Школског одбора Економско - трговинске
школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин ......561/33
255. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин ..562/33
256. Решење о именовању члана Школског
одбора Медицинске школе
Зрењанин
...................................................................562/33
257. Решење о разрешењу два члана
Школског одбора Хемијско - прехрамбене
и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
...................................................................562/33
258. Решење о именовању два члана
Школског одбора Хемијско - прехрамбене
и текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
...................................................................563/33
259. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске
школе ''Никола Тесла'' Зрењанин ..........563/33
260. Решење о именовању члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске
школе ''Никола Тесла'' Зрењанин ..........564/33
261. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић''
Зрењанин .................................................564/33

266. Решење о разрешењу начелника Градске
управе града Зрењанина ........................698/36
267. Решење о постављењу начелника
Градске управе града Зрењанина ..........698/36
268. Решење о давању сагласности на Одлуку
о
измени
Статута
Јавне
установе
''Резервати природе'' Зрењанин .............818/37
- Одлуку о измени Статута Установе
''Резервати природе'' Зрењанин .............818/37
269. Предлог Решења о давању сагласности
на Одлуку о изменама и допунама Статута
Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ..............................819/37
- Одлука о изменама и допунама Статута
Градске
народне
библиотеке
''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ..............................819/37
270. Решење о додели назива улица ''др
Милан Момирски'' на државном путу IБ
реда бр. 18 Зрењанин – Лазарево ..........821/37
271. Решење о промени назива улице
''Ријечка'' у ''Надежде Петровић'' у Зрењанину
...................................................................821/37
272. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Светозар Марковић
Тоза'' Елемир ...........................................822/37
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273. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Светозар Марковић
Тоза'' Елемир ...........................................822/37
274.
Закључак
у
вези
налагања
Правобранилаштву града Зрењанина да
отпочне са подношењем предлога у поступку
експропријације на непокретностима у
К.О. Зрењанин I на локалитету регионалне
депоније у Зрењанину ................................11/2
275. Закључак у вези налагања ЈКП ''Градска
топлана''
Зрењанин
за
прерасподелу
потраживања по основу рачуна за даљинско
грејање за месец јануар 2017. године .......12/3
276. Закључак о усвајању Локалног акционог
плана запошљавања града Зрењанина за
2017. годину ................................................73/5
277. Закључак о усвајању Програма
расподеле средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта, односно,
пољопривредног објекта у државној својини
за 2017. годину ...........................................80/5
- Програм расподеле средстава остварених
од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно, пољопривредног објекта
у државној својини за 2017. годину .........81/5
278. Закључак о усвајању Програма
коришћења средстaва буџетског Фонда за
заштиту животне средине града Зрењанина у
2017. години ..............................................109/9
- Програм коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине града
Зрењанина у 2017. години .......................110/9
279. Закључак о усвајању Политике
управљања људским ресурсима у органима
града Зрењанина за период од 2017. до 2021.
године ......................................................157/14
- Политика управљања људским ресусрсима
у органима града Зрењанина за период од
2017. до 2021. године .............................158/14
280. Закључак о усвајању Извештаја о раду
Савета за безбедност саобраћаја на путевима
на територији града Зрењанина за 2016.
годину ......................................................221/16
- Извештај о раду Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији града
Зрењанина за 2016. Годину ...................221/16
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281. Закључак о усвајању Локалног акционог
плана за борбу против корупције града
Зрењанина за период од 2017. до 2021.
године ......................................................337/19
- Локални акциони план за борбу против
корупције града Зрењанина за период
од 2017. године до 2021. године ...........337/19
282. Закључак о давању сагласности на “NET
BUS CO” ДОО из Зрењанина на повећање
цена превоза у градском саобраћају .....382/21
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