СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
ГОДИНА ХIV

ЗРЕЊАНИН 31. ДЕЦЕМБАР 2005

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
прописа објављених у 2005. години

ЗРЕЊАНИН, 2005. ГОДИНЕ

БРОЈ: 19

31. децембар 2005.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

1 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији општине Зрењанин за
завршетак изградње Нове болнице у Зрењанину ........ 3/3
2 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Елемир''
............................................................................................4/3

Страна 277

15 Одлука о престанку важења Одлуке о детаљном
урбанистичком плану СРЦ ''Пескара'' у Зрењанину...20/3
16 Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној
заштити и социјалној сигурности грађана у општини
Зрењанин ........................................................................20/3
17 Одлука о Савету за међунационалне односе .........21/3

3 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Чента''
............................................................................................5/3
4 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Мужља''
............................................................................................6/3
5 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Лукићево'' .......................................................................7/3
6 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Фаркаждин'' ....................................................................8/3
7 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
смодоприноса на територији Месне заједнице ''Арадац''
............................................................................................9/3
8 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Стајићево'' .....................................................................10/3
9 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
сaмодоприноса на територији Месне заједнице ''Бело
Блато'' ..............................................................................11/3
10 Одлука о приступању оснивања слободне зоне у
Зрењанину .....................................................................12/3
11 Одлука о паркирању возила ...................................13/3
12 Одлука о висини накнаде – закупнине за коришћење
пословног простора на коме је носилац права
коришћења општина Зрењанин ..................................16/3
13 Одлука о изменама и допунама Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и
накнаде за уређивање грађевинског земљишта ..........17/3
14 Одлука о приступању изради Плана детаљне
регулације ''Језеро II'' у Зрењанину ............................19/3

18 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса за период 01. 05. 2005. – 30. 04. 2009.
године за завршетак изградње Нове болнице у
Зрењанину .....................................................................31/7
19 Одлука о увођењу самодоприноса за период 01. 05.
2005. – 30. 04. 2009. године за завршетак изградње Нове
болнице у Зрењанину ....................................................31/7
20 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице ''Чента''
Чента ...............................................................................33/7
21 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Чента'' за период 01. 04. 2005. до 31.
03. 2010. године .............................................................33/7
22 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице ''Бело
Блато'' Бело Блато ..........................................................34/7
23 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Бело Блато'' за период 01. 04. 2005. до
31. 03. 2010. године .......................................................34/7
24 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице ''Арадац''
Арадац ............................................................................36/7
25 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Арадац'' за период 01. 04. 2005. до 31.
12. 2009. године .............................................................36/7
26 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице ''Елемир''
Елемир ............................................................................37/7
27 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Елемир'' за период 01. 04. 2005. до 31.
03. 2010. године ............................................................37/7
28 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице ''Лукићево''
Лукићево ........................................................................38/7

Страна 278

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

31. децембар 2005.

29 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Лукићево'' за период 01. 04. 2005. до
31. 12. 2014. године .......................................................38/7

43 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта пункта за ТНГ ''Багљаш
I'' ......................................................................................52/7

30 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса
на
подручју
Месне
заједнице
''Фаркаждин'' Фаркаждин ..............................................39/7

44 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради
Урбанистичког
пројекта
Туристичкорекреационог комплекса ''Русанда-Агровет-Н&Н'' у
Меленцима .....................................................................52/7

31 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Фаркаждин'' за период 01. 04. 2005. до
31. 12. 2009. године .......................................................40/7
32 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса
на
подручју
Месне
заједнице
''Стајићево'' Стајићево ...................................................41/7
33 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Стајићево'' за период 01. 04. 2005. до
01. 04. 2010. године ......................................................41/7
34 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице ''Мужља''
Мужља ............................................................................42/7
35 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Мужља'' за период 01. 04. 2005. до 31.
12. 2009. године ............................................................ 42/7
36 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Граднулица'' .................................................................44/7
37 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Лукино
Село'' ...............................................................................45/7
38 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Сава
Ковачевић'' .....................................................................45/7
39 Одлука о етичком кодексу понашања запослених у
Општинској управи и јавним службама општине
Зрењанин ........................................................................46/7
40 Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
..........................................................................................49/7
41 Одлука о измени Одлуке о организовању К.Р.О.
''Зрењанин'' у јавна предузећа ......................................49/7
42 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта бензинске станице
''ОМВ'' .............................................................................49/7

45 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради регулационог плана ''уз Магистралу'' Зрењанин
..........................................................................................52/7
46 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради
регулационог
плана
стамбено-пословнорекреационог центра ''Југ-Исток'' Зрењанин ..............53/7
47 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради регулационог плана ''Радне зоне-исток''
Зрењанин ........................................................................53/7
48 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради регулационог плана пункт за снабдевање
моторних возила горивом ''Београд I'' Зрењанин .......53/7
49 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради регулационог плана дела насеља ''Меандри
Бегеја-запад'' у Зрењанину ...........................................53/7
50 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта производно складишног
комплекса са пратећим садржајима ''Брод'' у Елемиру
..........................................................................................54/7
51 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта ''СУП-ЦЕНТАР'' у
Зрењанину .....................................................................54/7
52 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта станице за снабдевање
моторних возила течним нафтним гасом (ТНГ) у Ченти
..........................................................................................54/7
53 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта ''Пословно стамбени
блок-Житни Трг'' у Зрењанину ....................................55/7
54 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта комплекса ДП ''МИП'' у
Зрењанину ......................................................................55/7
55 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Урбанистичког пројекта генетског центра за козе
у Арадцу .........................................................................55/7

31. децембар 2005.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

56 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради
Урбанистичког
пројекта
производно
пољопривредног комплекса у Лазареву ......................55/7
57 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Плана парцелације индивидуалног становања у
Новој улици II у Зрењанину ........................................56/7
58 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о приступању
изради Генералног плана мреже гасовода високог
притиска .........................................................................55/7
59 Решење о подели Новинско-издавачког и радиодифузног Јавног предузећа '' Зрењанин'' .....................56/7
60 Одлука о завршном рачуну буџета општине
Зрењанин за 2004. годину .............................................67/8
61 Одлука о завршном рачуну буџета општине
Зрењанин за 2004. годину-консолидовани .................68/8
62 Одлука о завршном рачуну сталне буџетске резерве
буџета општине Зрењанин за 2004. годину ................73/8
63 Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама,
додацима, накнадама и осталим примањима изабраних,
постављених и именованих лица у органима општине
Зрењанин ........................................................................73/8

Страна 279

72 Одлука о измени Одлуке о Јавном правобранилаштву
општине Зрењанин .......................................................95/9
73 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Сава
Ковачевић'' Зрењанин ..................................................95/9
74 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Сава Ковачевић'' за период 01. 08.
2005. – 31. 07. 2010. године ..........................................96/9
75 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''ДољаЦрни шор'' Зрењанин ...................................................97/9
76 Одлука о изменама и допунама Одлуке о
критеријумима и условима за постављање мањих
монтажних објеката на јавним површинама ..............98/9
77 Одлука о изменама Одлуке о јавном превозу путника
на територији општине Зрењанин ..............................99/9
78 Одлука о броју, структури и просторном распореду
основних школа на територији општине Зрењанин
........................................................................................100/9
79 Одлука Уставног суда Републике Србије број: IV294/2002 ......................................................................108/10

64 Одлука о измени и допуни Одлуке о Општинској
управи .............................................................................74/8

80 Одлука Уставног суда Републике Србије број: IV97/2004 ........................................................................109/10

65 Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном
превозу путника на територији општине Зрењанин ..75/8

81 Одлука о одржавању улица, путева и других јавних
површина у зимском периоду ..................................112/11

66 Одлука о изменама и допунама Одлуке о
грађевинском земљишту ...............................................77/8

82 Одлука о начину држања домаћих животиња на
територији општине Зрењанин ................................115/11

67 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Лукино
Село'' Лукино Село ........................................................78/8

83 Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном
превозу путника на територији општине Зрењанин
......................................................................................120/11

68 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Лукино Село'' Лукино Село за период
од 01. 06. 2005. до 31. 05. 2010. године .......................78/8

84 Одлука о утврђивању назива улица и тргова ....121/11

69 Одлука о изменама Статута општине Зрењанин ...94/9
70 Одлука о измени Пословника Скупштине општине
Зрењанин ........................................................................95/9
71 Одлука о измени Одлуке о Општинском већу
општине Зрењанин ........................................................95/9

85 Одлука о измени Одлуке о платама, додацима,
накнадама
и
осталим
примањима
изабраних,
постављених и именованих лица у органима општине
Зрењанин ....................................................................123/11
86 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Златица'' Лазарево ....................................................123/11

Страна 280

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

31. децембар 2005.

87 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Тараш''
Тараш .........................................................................124/11

101 Одлука о изменама и допунама Одлуке о
привременим правилима грађења за територију општине
Зрењанин ....................................................................162/14

88 Одлука о изменама и допунама Пословника
Скупштине општине Зрењанин ...............................142/14

102 Одлука о изменама
Одлуке о јавном превозу
путника на територији општине Зрењанин ............164/14

89 Одлука о проглашењу Одлуке
о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Златица'' Лазарево ....................................................142/14

103 Одлука о изменама и допунама Одлуке о заштити од
елементарних и других већих непогода и техничкотехнолошких удеса ....................................................164/14

90 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Златица'' Лазарево за период од 0. 01.
2006. до 31. 12. 2010. године ....................................142/14

104 Одлука о престанку важења Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о Детаљном урбанистичком плану
Стамбеног насеља ''Ружа Шулман'' у Зрењанину
......................................................................................126/13

91 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Томашевац'' Томашевац .........................................144/14
92 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Банатски Деспотовац'' Банатски Деспотовац ........145/14
93 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Граднулица'' Зрењанин ...........................................146/14
94 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Војвода
Стеван Книћанин'' Книћанин ..................................147/14
95 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Клек''
Клек ............................................................................148/14
96 Одлука о личном изјашњавању уз потпис о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево .................................................149/14
97 Одлука о оснивању Привредног друштва ''Пословни
инкубатор Зрењанин'' ................................................150/14
98 Одлука о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине ........................................................151/14
99 Одлука о уређивању и одржавању гробља и
сахрањивању ..............................................................154/14
100 Одлука о начину кретања домаћих животиња у
насељеним местима и условима и начину заједничког
коришћења утрина и пашњака на територији општине
Зрењанин ....................................................................161/14

105 Одлука о приступању изради Плана детаљне
регулације радне зоне ''Југоисток I'' у Зрењанину
......................................................................................167/14
106 Одлука у вези стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације радне зоне ''Југоисток I'' у
Зрењанину на животну средину ...............................168/14
107 Одлука о приступању изради Плана детаљне
регулације ''Булевар Ослобођења – горњи град'' у
Зрењанину ..................................................................169/14
108 Одлука у вези стратешке процене утицаја Плана
детаљне регулације ''Булевар Ослобођења – горњи град''
у Зрењанину на животну околину ...........................170/14
109 Одлука о изменама Одлуке о поверавању вршења
делатности физичке културе Спортском савезу општине
Зрењанин ....................................................................171/14
110 Одлука о образовању Комисије за давање мишљења
о остваривању права из области борачко-инвалидске
заштите .......................................................................171/14
111 Одлука о изменама Одлуке о поверавању вршења
делатности физичке културе Спортском савезу општине
Зрењанин ....................................................................177/15
112 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Тараш''
Тараш ..........................................................................178/15
113 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Тараш'' Тараш за период од 01. 01.
2006. до 31. 12. 2010. године ....................................178/15
114 Одлука о приступању оснивања слободне подзоне у
Зрењанину .................................................................179/15

31. децембар 2005.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

115 Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Зрењанин за 2005. годину .........................207/17
116 Одлука о буџету општине Зрењанин за 2006. годину
......................................................................................215/17
117 Одлука о изменама и допунама Пословника
Скупштине општине Зрењанин ..............................228/17
118 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Клек''
Клек ............................................................................229/17
119 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Клек'' Клек за период од 01. 01. 2006.
до 31. 12. 2010. године ..............................................229/17

Страна 281

129 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Граднулица'' Зрењанин за период од
01. 01. 2006. до 31. 12. 2010. године ........................237/17
130 Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама,
додацима, накнадама и осталим примањима изабраних,
постављених и именованих лица у органима општине
Зрењанин ....................................................................238/17
131 Решење о расписивању избора за Савете и Надзорне
одборе месних заједница на територији општине
Зрењанин ..........................................................................1/1
132 Решење о утврђивању вредности бода за коришћење
грађевинског земљишта за 2005. годину .....................2/2

120 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице ''Војвода
Стеван Книћанин'' Книћанин ...................................230/17

133 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 04. 2009.
године на територији општине Зрењанин за завршетак
изградње Нове болнице у Зрењанину ...........................4/3

121 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Војвода Стеван Книћанин'' Книћанин
за период од 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010. године
......................................................................................230/17

134 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 03. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Елемир'' ........5/3

122 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Томашевац'' Томашевац .........................................232/17

135 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 03. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Чента'' ...........5/3

123 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Томашевац'' Томашевац за период од
01. 01. 2006. до 31. 12. 2010. године ........................232/17
124 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Банатски Деспотовац'' Банатски Деспотовац ........233/17
125 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Банатски Деспотовац'' Банатски
Деспотовац за период од 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године .........................................................................234/17
126 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево .................................................235/17
127 Одлука о увођењу самодоприноса на територији
Месне заједнице ''Лазарево'' Лазарево за период од 01.
01. 2006. до 31. 12. 2010. године ..............................235/17
128 Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Граднулица'' Зрењанин ............................................237/17

136 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 12. 2009.
године на територији Месне заједнице ''Мужља'' .......6/3
137 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 12. 2014.
године на територији Месне заједнице ''Лукићево'' .....7/3
138 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 12. 2009.
године на територији Месне заједнице ''Фаркаждин''
............................................................................................8/3
139 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 12. 2009.
године на територији Месне заједнице ''Арадац'' ........9/3
140 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 01. 04. 2010.

Страна 282

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

године на територији Месне заједнице ''Стајићево''
..........................................................................................10/3
141 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 04. 2005. до 31. 03. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Бело Блато''
..........................................................................................11/3
142 Решење о давању сагласности на Статут
Предшколске установе Зрењанин ................................22/3
143 Решење о давању сагласности на измене и допуне
Статута Центра за социјални рад Зрењанин ............22/3
144 Решење о давању сагласности на Одлуке о изменама
и допунама Статута ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
Зрењанин .....................................................................23/3
145 Решење о разрешењу члана Управног одбора
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин......23/3
146 Решење о именовању члана Управног одбора
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин .....23/3

31. децембар 2005.

156 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 06. 2005. до 31. 05. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Лукино Село''
..........................................................................................45/7
157 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 08. 2005. до 31. 07. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Сава Ковачевић''
..........................................................................................46/7
158 Решење о разрешењу чланова Управног одбора
НИРДЈП ''Зрењанин'' Зрењанин ..................................59/7
159 Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
НИРДЈП ''Зрењанин'' Зрењанин ..................................59/7
160 Решење о именовању чланова Управног одбора
Новинско-издавачког Јавног предузећа
''Зрењанин''
..........................................................................................59/7
161 Решење о именовању чланова Управног одбора
Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' ...........................60/7

147 Решење о разрешењу члана Управног одбора ЈКП
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин ...................................23/3

162 Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Новинско-издавачког Јавног предузећа
''Зрењанин''
..........................................................................................60/7

148 Решење о именовању члана Управног одбора ЈКП
''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин ...................................24/3

163 Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' ...........................60/7

149 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Зрењанинске гимназије .................................................24/3

164 Решење о избору председника Мандатне комисије
..........................................................................................60/7

150 Решење о именовању члана Школског одбора
Зрењанинске гимназије .................................................24/3

165 Решење о разрешењу председника Школског одбора
Зрењанинске гимназије .................................................61/7

151 Решење о разрешењу председника Мандатне
комисије Скупштине општине Зрењанин ...................24/3

166 Решење о именовању члана Школског одбора
Зрењанинске гимназије .................................................61/7

152 Решење о разрешењу члана Школског одбора О.Ш.
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин ...................................25/3

167 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин ......................61/7

153 Решење о именовању члана Школског одбора О.Ш.
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин ...................................25/3

168 Решење о именоњу члана Школског одбора Основне
школе ''2. Октобар'' Зрењанин ......................................61/7

154 Решење о промени назива улица у Зрењанину ...27/4

169 Решење о разрешењу заменика председника
Управног одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
..........................................................................................62/7

155 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 06. 2005. до 31. 05. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Граднулица''
..........................................................................................44/7

170 Решење о именовању заменика председника
Управног одбора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
..........................................................................................62/7

31. децембар 2005.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Страна 283

171 Решење о разрешењу члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине
општине Зрењанин ........................................................62/7

187 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина''
Зрењанин ........................................................................82/8

172 Решење о избору члана Комисије за кадровска,
административна питања и радне односе Скупштине
општине Зрењанин ........................................................62/7

188 Решење о постављењу директора ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин ....82/8

173 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе '' Стеван Книћанин'' Книћанин .........63/7

189 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Јавног стамбеног предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин
..........................................................................................82/8

174 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе '' Стеван Книћанин'' Книћанин .........63/7

190 Решење о постављењу директора Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин ................................82/8

175 Решење о престанку функције председника
Скупштине општине Зрењанин Дарку Нишавићу .....66/8

191 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин ........................83/8

176 Решење о избору председника Скупштине општине
Зрењанин ........................................................................67/8

192 Решење о постављењу директора ЈКП ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин ......................................................83/8

177 Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и
паркинзи'' Зрењанин ......................................................79/8

193 Решење о разрешењу директора ''Културног центра
Зрењанинa'' Зрењанин ...................................................83/8

178 Решење о разрешењу директора НИРДЈП ''
Зрењанин'' .......................................................................79/8
179 Решење о давању сагласности на Статут Новинскоиздавачког Јавног предузећа ''Зрењанин'' ...................80/8
180 Решење о постављењу вршиоца дужности директора
Новинско издавачког Јавног предузећа ''Зрењанин''
..........................................................................................80/8
181Решење о давању сагласности на Статут Јавног
педузећа ''Радио Зрењанин'' ..........................................80/8
182 Решење о постављењу вршиоца дужности директора
Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' ............................80/8
183 Решење о разрешењу директора ЈКП ''Водовод и
канализација'' Зрењанин ...............................................81/8
184 Решење о постављењу директора ЈКП ''Водовод и
канализација'' Зрењанин ...............................................81/8
185 Решење о разрешењу директора ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин ......................................................81/8
186 Решење о постављењу директора ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин ......................................................81/8

194 Решење о постављењу директора
''Културног
центра Зрењанинa'' Зрењанин ......................................83/8
195 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Народног музеја у Зрењанину .....................................84/8
196 Решење о постављењу директора Народног музеја у
Зрењанину .....................................................................84/8
197 Решење о разрешењу директора Савремене галерије
Уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин ......................84/8
198 Решење о постављењу директора Савремене
галерије Уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин .......84/8
199 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин
..........................................................................................85/8
200 Решење о постављењу директора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин ...................85/8
201 Решење о разрешењу заменика председника
Мандатне комисије ........................................................85/8
202 Решење о избору заменика председника Мандатне
комисије .........................................................................85/8

Страна 284

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

203 Решење о разрешењу члана Управног одбора
Новинско-издавачког Јавног предузећа ''Зрењанин''
..........................................................................................86/8
204 Решење о именовању члана Управног одбора
Новинско-издавачког Јавног предузећа ''Зрењанин''
..........................................................................................86/8
205 Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин ...........................86/8
206 Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин ...........................86/8
207 Решење о разрешењу председника Надзорног
одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин ...............................................86/8
208 Решење о именовању председника Надзорног
одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин ................................................87/8
209 Решење о разрешењу члана Надзорног одбора
Народног музеја у Зрењанину .....................................87/8
210 Решење о именовању члана Надзорног одбора
Народног музеја у Зрењанину ......................................87/8
211 Решење о разрешењу члана Управног одбора
Савремене галерије Уметничке колоније ''Ечка''
Зрењанин .......................................................................87/8
212 Решење о именовању члана Управног одбора
Савремене галерије Уметничке колоније ''Ечка''
Зрењанин .......................................................................88/8
213 Решење о разрешењу члана Школског одбора
ХПТШ ''Урош Предић'' Зрењанин ............................88/8
214 Решење о именовању члана Школског одбора
ХПТШ ''Урош Предић'' Зрењанин .............................88/8
215 Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла''
Зрењанин .......................................................................88/8
216 Решење о именовању чланова Школског одбора
Електротехничке и грађевинске школе ''Никола Тесла''
Зрењанин .......................................................................89/8
217 Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Средње пољопривредне школе Зрењанин ..................89/8

31. децембар 2005.

218 Решење о именовању чланова Школског одбора
Средње пољопривредне школе Зрењанин ..................89/8
219 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 10. 2005. до 30. 09. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Доља-Црни
шор'' Зрењанин ..............................................................97/9
220 Решење о разрешењу председника и чланова
Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту
општине Зрењанин ......................................................101/9
221 Решење о именовању председника и чланова
Управног одбора Фонда за противпожарну заштиту
општине Зрењанин ......................................................102/9
222 Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
Фонда за противпожарну заштиту општине Зрењанин
........................................................................................102/9
223 Решење о именовању чланова Надзорног одбора
Фонда за противпожарну заштиту општине Зрењанин
........................................................................................102/9
224 Решење о разрешењу члана Управног одбора
Центра за социјални рад општине Зрењанин ..........103/9
225 Решење о именовању члана Управног одбора
Центра за социјални рад општине Зрењанин ..........103/9
226 Решење о разрешењу члана Управног одбора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин ..103/9
227 Решење о именовању члана Управног одбора
Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин
........................................................................................103/9
228 Решење о допуни Решења о именовању чланова
Управног одбора Новинско-издавачког Јавног предузећа
''Зрењанин'' ...................................................................104/9
229 Решење о допуни Решења о именовању чланова
Надзорног
одбора
Новинско-издавачког
Јавног
предузећа ''Зрењанин'' ................................................104/9
230 Решење о допуни Решења о именовању чланова
Управног одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''
........................................................................................104/9
231 Решење о допуни Решења о именовању чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''
........................................................................................105/9

31. децембар 2005.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

Страна 285

232 Решење о разрешењу члана Управног одбора
Туристичке организације општине Зрењанин ..........105/9

247 Решење о разрешењу члана Управног одбора
Спортског савеза општине Зрењанин ......................127/11

233 Решење о именовању члана Управног одбора
Туристичке организације општине Зрењанин ..........105/9

248 Решење о именовању члана Управног одбора
Спортског савеза општине Зрењанин .....................127/11

234 Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез .....................105/9

249 Решење о разрешењу члана Комисије за представке
и жалбе Скупштине општине Зрењанин .................128/11

235 Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез .....................106/9

250 Решење о избору члана Комисије за представке и
жалбе Скупштине општине Зрењанин ....................128/11

236 Решење о разрешењу чланова Музичке школе
''Јосиф Маринковић'' за основно и средње образовање
Зрењанин ......................................................................106/9

251 Решење о разрешењу члана Комисије за статутарна
питања и нормативна акта Скупштине општине
Зрењанин ....................................................................128/11

237 Решење о именовању чланова Музичке школе
''Јосиф Маринковић'' за основно и средње образовање
Зрењанин ......................................................................106/9

252 Решење о избору члана Комисије за статутарна
питања и нормативна акта Скупштине општине
Зрењанин ....................................................................129/11

238 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Златица''
Лазарево .....................................................................124/11

253 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин .....129/11

239 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Тараш'' Тараш
......................................................................................125/11
240 Решење о разрешењу вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад општине Зрењанин .........125/11
241 Решење о постављењу директора Центра за
социјални рад општине Зрењанин ...........................125/11
242 Решење о измени и допуни Решења о именовању
председника и чланова Управног одбора Фонда за
противпожарну заштиту општине Зрењанин .........126/11
243 Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин ...............................126/11
244 Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин ...............................126/11
245 Решење о разрешењу члана Управног одбора ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин ...............................127/11
246 Решење о именовању члана Управног одбора ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин ...............................127/11

254 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин .....129/11
255 Решење о постављењу Јавног правобраниоца
општине Зрењанин ....................................................138/13
256 Решење о утврђивању већег односно мањег броја
деце у васпитним групама у установама за децу на
територији општине Зрењанин ................................138/13
257 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Томашевац''
Томашевац .................................................................144/14
258 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Банатски
Деспотовац'' Банатски Деспотовац ..........................145/14
259 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Граднулица''
Зрењанин ...................................................................146/14
260 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.

Страна 286

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

године на територији Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин ................................................148/14
261 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Клек'' Клек
......................................................................................149/14
262 Решење о именовању Комисије за спровођење
поступка личног изјашњавања уз потпис о увођењу
самодоприноса за период 01. 01. 2006. до 31. 12. 2010.
године на територији Месне заједнице ''Лазарево''
Лазарево .....................................................................150/14
263 Решење о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' .........172/14
264 Решење о разрешењу председника и чланова
Комисије за додељивање награда и признања
Скупштине општине Зрењанин ..............................172/14
265 Решење о именовању председника и чланова
Комисије за додељивање награда и признања
Скупштине општине Зрењанин ..............................172/14
266 Решење о разрешењу заменика председника
Управног одбора Новинско-издавачког Јавног предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин ...............................................173/14

31. децембар 2005.

274 Решење о допуни Решења о именовању чланова
Управног одбора Спортског савеза општине Зрењанин
......................................................................................177/15
275 Решење о давању сагласности на Статут Спортског
савеза општине Зрењанин ........................................248/17
276 Решење о именовању Комисије за давање мишљења
о остваривању права из области борачко-инвалидске
заштите .......................................................................259/17
277 Решење о измени Решења о именовању чланова
Надзорног одбора Јавног стамбеног предузећа
''Зрењанин'' .................................................................260/17
278 Статут општине Зрењанин (пречишћен текст)
......................................................................................181/16
279Пословник
Скупштине
општине
Зрењанин
(пречишћен текст) .....................................................262/18
280 Констатација о престанку мандата Чапо Дејану
............................................................................................3/3
281 Констатација о потврђивању мандата Мавренски
Ивану ................................................................................3/3
282 Констатација о престанку мандата Концул
Војиславу ........................................................................31/7

267 Решење о именовању заменика председника
Управног одбора Новинско-издавачког Јавног предузећа
''Зрењанин'' Зрењанин ...............................................173/14

283 Констатација о потврђивању мандата др. Душану
Драшковићу ...................................................................31/7

268 Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин ..................................173/14

284 Констатација о престанку мандата Дарку Нишавићу
..........................................................................................66/8

269 Решење о именовању чланова Школског одбора
Медицинске школе Зрењанин ..................................173/14

285 Констатација о потврђивању мандата Марковић
Горану .............................................................................66/8

270 Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Економско-трговинске
школе
''Јован
Трајковић''
Зрењанин ....................................................................174/14

286 Констатација о престанку мандата Вучић Зорану и
Петковић Горану ...........................................................67/8

271 Решење о именовању чланова Школског одбора
Економско-трговинске
школе
''Јован
Трајковић''
Зрењанин ....................................................................174/14
272 Решење о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин .................174/14
273 Решење о именовању члана Школског одбора
Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин .................175/14

287 Констатација о потврђивању мандата Богдановић
Љубиши и Кусало Гордани ..........................................67/8
288 Констатација о престанку мандата Драгану
Михаљевићу ..................................................................94/9
289 Констатација о потврђивању мандата Јасмини
Радојевић .......................................................................94/9
290 Констатација о престанку мандата Бериславу
Ковачком ....................................................................141/14

31. децембар 2005.

Број 19

Службени лист општине Зрењанин

291 Констатација о потврђивању мандата Сими Балошу
......................................................................................141/14
292 Констатација о престанку мандата Милораду
Крстину ......................................................................141/14
293 Констатација о потврђивању мандата Радивоју
Лацкову ......................................................................141/14
294 Закључак о прихватању Извештаја о резултатима
референдума спроведеног на територији МЗ ''Бело
Блато'' ..............................................................................11/3

Страна 287

300 Закључак о прихватању Извештаја о активностима,
стању људских права и правној сигурноссти
Омбудсмана за територију општине Зрењанин у 2005.
години .........................................................................248/17
301 Извештаја о активностима, стању људских права и
правној сигурности Омбудсмана за територију општине
Зрењанин у 2005. години .........................................248/17
302 Правилник о расподели средстава за програмске
активности и пројекте друштвених организација, савеза
и удружења грађана .....................................................29/6

295 Закључак и Деклерација о значају стабилности и
решавању проблема радноправних односа .................28/5

303 Правилник о начину коришћења средстава са
подрачуна односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора општине Зрењанин ........................131/12

296 Закључак о давању сагласности на Програм рада ЈП
''Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина''
Зрењанин за 2006. годину ........................................239/17

304 Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава на рачун извршења
буџета општине Зрењанин за 2005. годину ...........132/12

297 Програм рада ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина'' Зрењанин за 2006. годину .........239/17

305 Исправка Решења о именовању чланова Надзорног
одбора Народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у
Зрењанину .....................................................................25/3

298 Закључак о давању сагласности на План изградње
објеката каналисања у граду Зрењанину за 2006.
годину .........................................................................244/17
299 План изградње објеката каналисања у
граду
Зрењанину за 2006. годину ......................................245/17

306 Исправка Одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на подручју Месне заједнице ''Чента''
Чента са текстом Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Чента'' за период 01. 04.
2005. до 31. 03. 2010. године ........................................89/8

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН''
Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Владимир Рајић
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН'' излази по потреби
Штампа: СР за издавачку и графичу делатност ''АГАВА'' Зрењанин, Ђуре Јакшића 15

