СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ГОДИНА ХVII

ЗРЕЊАНИН

31. ДЕЦЕМБАР 2010.

БРОЈ: 24

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР
прописа објављених у 2010. години

______________________________________________________________________

ЗРЕЊАНИН, 2010. ГОДИНЕ

Страна 526

Број 24

Службени лист града Зрењанина

31. децембар 2010. год.

1. Одлука о изгледу униформе и ознаке, боји и
начину означавања возила и пловила и посебној
опреми комуналне полиције ............................. 1/1

13. Одлука о допуни Одлуке о социјалној
заштити и социјалној сигурности грађана у граду
Зрењанину .........................................................31/1

2. Одлука о одређивању матичних подручја на
територији града Зрењанина ............................ 1/1

14. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2010. годину
.............................................................................56/4

3.Одлука о локалним комуналним таксама
.............................................................................. 6/1
4. Одлука о изради Плана детаљне регулације
пословног комплекса ''Супернова-МТК-БЕГ 01''
.............................................................................20/1
- Одлука о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације пословног комплекса
''Супернова-МТК-БЕГ 01''................................22/1
5. Одлука о изради Плана детаљне регулације
''Обилазног пута око Зрењанина-Обилазнице''
.............................................................................23/1
- Одлука о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације пословног комплекса
''Обилазног пута око Зрењанина-Обилазнице''
.............................................................................25/1
6. Одлука о престанку важења дела Одлуке о
изменама и допунама Детаљног урбанистичког
плана ''Потез уз магистралу Багљаш'' ДЕО ''Б'' у
Зрењанину .........................................................27/1
7. Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Елемир'' Елемир ..............................................27/1
8. Одлука о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Елемир'' Елемир за
период од 01.04.2010. до 31.03.2015. године
.............................................................................27/1
9. Одлука о изменама Одлуке о висини накнадезакупнине за коришћење пословног простора на
коме је носилац права коришћења град
Зрењанин ...........................................................29/1
10. Одлука о изменама и одпунама Одлуке о
начину, условима и поступку отуђења или
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини ради изградње на територији града
Зрењанина .........................................................30/1
11. Одлука о измени Одлуке о паркирању возила
.............................................................................30/1
12. Исправка Одлуке о измени Одлуке о
паркирању возила .............................................45/2

15. Одлука о уређивању грађевинског земљишта
и
критеријумима
и
мерилима
за
утврђивање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта на територији града
Зрењанина..........................................................63/4
16. Исправка Одлуке о уређивању грађевинског
земљишта и критеријумима и мерилима за
утврђивање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта на територији града
Зрењанина ………………………..........….......92/5
17. Одлука о критеријумима за категоризацију
општинских путева, улица и некатегорисаних
путева на територији града Зрењанина ..........77/4
18. Одлука о изменама Одлуке о обједињеној
наплати комуналних и других услуга.............79/4
19. Одлука о изменама и допунама Стратегије
одрживог развоја општине Зрењанин ........... 80/4
20. Одлука о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета града
Зрењанина за 2009. годину ..............................80/4

21 Oдлукa о буџету града Зрењанина за 2010.
годину (пречишћен текст) ...............................94/6
22. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Мала Америка''
Зрењанин за период од 01.07.2010. до 30.06.2015.
године...............................................................124/6
23. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Мала Америка''
Зрењанин..........................................................125/6
24. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса
на територији Месне заједнице ''Сава Ковачевић''
Зрењанин за период од 01.07.2010. до 30.06.2015.
године ..............................................................126/6
25. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Сава Ковачевић''
Зрењанин..........................................................128/6

31. децембар 2010. год.

Број 24

Службени лист града Зрењанина

Страна 527

26. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Арадац'' Арадац за
период од 01.06.2010. до 31.05.2015. године
...........................................................................128/6

39. Одлука о допуни Одлуке о условима у
погледу удаљености бесправног објекта од
суседног објекта и висине објекта у поступку
легализације ....................................................144/6

27. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Арадац'' Арадац
...........................................................................130/6

40. Одлука о завршном рачуну буџета града
Зрењанина за 2009. годину – консолидовани
завршни рачун ................................................186/9

28. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело
Блато за период од 01.06.2010. до 31.05.2015.
године ..............................................................131/6

41. Одлука о постављању и уклањању мањих
монтажних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене на
територији града Зрењанина .........................197/9

29. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Бело Блато'' Бело
Блато.................................................................133/6

42. Одлука о престанку важења Одлуке о
детаљном урбанистичком плану стамбеног
блока ''Пера Добриновић'' у Зрењанину
...........................................................................213/9

30. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Лукино Село''
Лукино Село за период од 01.06.2010. до
31.05.2015. године ..........................................133/6
31. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Лукино Село''
Лукино Село ....................................................135/6
32. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Михајлово''
Михајлово за период од 01.07.2010. до
01.07.2014. године ..........................................136/6
33. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Михајлово''
Михајлово .......................................................137/6
34. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији
Месне заједнице
''Стајићево''
Стајићево за период од 01.06.2010. до
31.05.2015. године ..........................................138/6
35. Одлука о расписивању референдума на
територији
Месне заједнице
''Стајићево''
Стајићево .........................................................140/6
36. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Чента'' Чента за
период од 01.06.2010. до 31.05.2015. године
...........................................................................140/6
37. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Чента'' Чента
...........................................................................142/6
38. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
оснивању ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
...........................................................................143/6

43. Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Стајићево'' Стајићево ....................................213/9
- Одлука о увођењу самодоприноса на
територији
Месне заједнице
''Стајићево''
Стајићево за период од 01.06.2010.
до
31.05.2015 ........................................................214/9
44. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2010. годину
...........................................................................215/9
45. Одлука о изменама Одлуке о критеријумима
за категоризацију општинских путева, улица и
некатегорисаних путева на територији града
Зрењанина .......................................................221/9
46. Одлука о кандидатури града Зрењанина за
''Европску престоницу културе'' 2020. године
...........................................................................221/9
47. Одлука о измени Одлуке о месним
заједницама .....................................................222/9
48. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин
...........................................................................222/9
49.Одлука о јавном задуживању града
Зрењанина (дугорочно) код пословне банке за
финансирање изградње нове котларнице у ЈКП
''Градска топлата'' Зрењанин .........................224/9
50. Одлука о утврђеној повреди Етичког кодекса
понашања функционера локалне самоуправе, за
функционера Мирослава Илића, одборника
Скупштине града ..........................................276/11

Страна 528

Број 24

Службени лист града Зрењанина

51. Одлука о заштити и одржавању комуналних
објеката ..........................................................286/14
52. Одлука о накнадама за услуге које врши
Градска управа ..............................................289/14
53. Исправка Одлуке о накнадама за услуге које
врши Градска управа ....................................317/15
54. Одлука о одређивању локације за изградњу и
рад постројења за складиштење, третман или
одлагање инертног отпада на територији града
Зрењанина .....................................................292/14
55. Одлука о усвајању Локалног плана
управљања отпадом града Зрењанина за период
од 2010. до 2020. године ..............................293/14
56. Одлуке о изради Плана детаљне регулације
''Фарбички комплекс синтетичког каучука'' у
Елемиру .........................................................293/14
- Одлука о изради стратешке процене утицаја
плана
детаљне
регулације
''Фабрички
комплекс синтетичког каучука'' у Елемиру на
животну средину ..........................................295/14
57. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
поверавању послова одржавања и заштите
путева у општини Зрењанин Друштвеном
предузећу
''Војводина-пут''
Зрењанин
и
Друштвеном предузећу ''Путеви'' Зрењанин
.........................................................................301/14

31. децембар 2010. год.

64. Одлука у вези прихватања захтева
''Аутобанат''-а д.о.о. Зрењанин број: 01-8739 од
19.08.2010. године и одобравању споразумног
раскида уговора са ''Аутобанат''-ом д.о.о.
Зрењанин о обављању комуналне делатности
јавног линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији општине
Зрењанин .......................................................305/14
65. Одлуке у вези прихватања захтева ''NET
BUS'' CO д.о.о. Зрењанин број: 1596 од
17.08.2010. године и одобравања закључења
уговора са ''NET BUS'' CO д.о.о. Зрењанин за
привремено обављање комуналне делатности
јавног линијског превоза путника у градском и
приградском саобраћају на територији града
Зрењанина .....................................................305/14
66. Исправка садржаја ..................................317/15
67. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији
Месне
заједнице
''Лазарево''
Лазарево за период од 01.01.2011. до 31.12.2015.
године ............................................................323/18
68. Одлука о расписивању референдума на
територији
Месне
заједнице
''Лазарево''
Лазарево ........................................................325/18
69. Одлука о отпису камате на доспеле обавезе
по основу одређених локалних јавних прихода
.........................................................................325/18

58. Одлука о измени Одлуке о градским
административним таксама .........................301/14

70. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
Градској управи града Зрењанина ..............329/18

59. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању
.........................................................................301/14

71. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
пословном простору .....................................330/18

60. Одлука о изменама Одлуке о одржавању
улица, путева и других јавних површина у
зимском периоду ..........................................302/14
61. Одлука о измени Одлуке о одређивању и
поверавању на управљање локалних путева
.........................................................................303/14
62. Одлука о изменама одредаба Одлука којима
су прописане новчане казне за прекршаје
.........................................................................303/14
63. Одлука о измени Тарифног система за
обрачун
топлотне
енергије
и
услуга
.........................................................................304/14

72. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2010. годину ...331/18
73. Одлука о образовању комисије за контролу
утрошка средстава у вези финансирања изградње
нове котларнице у ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин .......................................................349/18
74. Одлука о утврђивању наступања елементарне
непогоде – поплаве и проглашењу ванредне
ситуације на територији града Зрењанина
.........................................................................357/19
75. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године ........................................359/20

31. децембар 2010. год.

Број 24

Службени лист града Зрењанина

76. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Војвода Стеван
Книћанин'' Книћанин ради доношења Одлуке о
увођењу самодоприноса за период од 01.03.2011.
до 29.02.2016. године ...................................360/20
77. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Клек'' Клек за
период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
.........................................................................361/20
78. Одлуке о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Клек'' Клек ради
доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за
период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
.........................................................................363/20
79. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
за период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
.........................................................................364/20
80. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Златица'' Лазарево
ради
доношења
Одлуке
о
увођењу
самодоприноса за период од 01.03.2011. до
29.02.2016. године ........................................365/20
81. Одлука о измени Одлуке о Градској управи
града Зрењанина ...........................................366/20
82. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа ''Пословни простор''
Зрењанин .......................................................367/20
83. Одлука о изменама Одлуке о јавном превозу
путника на територији града Зрењанина ...369/20

84.Одлука о ауто – такси превозу путника на
територији града Зрењанина .......................371/20
85. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
месним заједницама .....................................379/20
86. Одлука о изради Програма комасације за к.о.
Ботош .............................................................379/20
87. Одлука о оснивању Јавне установе ''Спортски
објекти'' Зрењанин ........................................380/20
88. Одлука о измени Одлуке о регистру
формалности града Зрењанина ...................383/20
89. Одлука о доношењу Плана детаљне
регулације ''Обилазног пута око ЗрењанинаОбилазнице''...................................................390/21

Страна 529

90.
Исправка Одлуке о доношењу Плана
детаљне регулације ''Обилазног пута око
Зрењанина – Обилазнице'' ...........................510/22
91. Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2010. годину ...414/22
92. Одлука о буџету града Зрењанина за 2011.
годину ............................................................434/22
93. Одлука о овлашћењима комуналне полиције
.........................................................................468/22
94. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса
на територији Месне заједнице ''Тараш'' Тараш''
за период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
.........................................................................469/22
95. Одлука о расписивању референдума на
територији Месне заједнице ''Тараш'' Тараш ради
доношења Одлуке о увођењу самодоприноса
за период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године
.........................................................................470/22
96.
Одлука о потврђивању чланства града
Зрењанина у Сталној конференцији градова и
општина – Савезу градова и општина
.........................................................................471/22
97. Одлука о усвајању Програма контроле и
смањења популације напуштених животиња на
територији града Зрењанина .......................472/22
- Одлука о усвајању Програма контроле и
смањења популације напуштених животиња на
територији града Зрењанина .......................472/22
98. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о
образовању Комисије за контролу утрошка
средстава у вези финансирања изградње нове
котларнице у ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
.........................................................................500/22
99. Решење о давању сагласности на Статут
Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин''
Зрењанин ...........................................................31/1
100. Решење о давању сагласности на Одлуку о
измени и допуни Статута Савремене галерије
Уметничке колоније Ечка-Зрењанин ..............31/1
101. Решење о промени назива улице ''Прва
пролетерска'' у ''Др Корнела Радуловића'' у
Зрењанину .........................................................32/1

Страна 530

Број 24

Службени лист града Зрењанина

31. децембар 2010. год.

102. Решење о промени назива улице ''Берберско
циглана'' у ''Александра Аце Шајбера'' у
Зрењанину .........................................................32/1

118. Решење о именовању члана Надзорног
одбора ЈП ‘’Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина’’ Зрењанин …………….......38/1

103. Решење о промени назива улице ''Тепличка''
у ''Слободана Бурсаћа'' у Зрењанину ..............32/1

119. Решење о разрешењу председника
Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин ...........................................................38/1

104. Решење о промени назива трга у насељеном
месту Орловат ..................................................33/1
105. Решење о утврђивању назива трга у
насељеном месту Меленци ..............................33/1
106. Решење о промени назива улице у МЗ
''Лазарево'' у Лазареву ......................................34/1
107. Решење о разрешењу члана Комисије за
утврђивање назица улица и тргова..................34/1
108. Решење о избору члана Комисије за
утврђивање назица улица и тргова..................34/1
109. Решење о разрешењу председника Управног
одбора Фонда за противпожарну заштиту .....34/1
110. Решење о именовању председника
Управног одбора Фонда за противпожарну
заштиту ..............................................................35/1
111. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Народног музеја Зрењанин .................35/1
112. Решење о именовању члана Управног
одбора Народног музеја Зрењанин .................35/1
113. Решење о разрешењу четири члана
Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин ….......................................................36/1
114. Решење о именовању четири члана
Управног одбора Предшколске установе
Зрењанин ….......................................................36/1
115. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка – Зрењанин ...............................................37/1
116. Решење о именовању члана Управног
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка – Зрењанин ...............................................37/1
117. Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора ЈП ‘’Дирекција за изградњу и уређење
града Зрењанина’’ Зрењанин …………….......37/1

120. Решење
о именовању председника
Надзорног одбора ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин ...........................................................38/1
121. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин ……....39/1
122. Решење о именовању два члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин ............39/1
123. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Економско-трговинске школе ''Јован
Трајковић'' Зрењанин .......................................39/1
124. Решење о именовању члана Школског
одбора Економско-трговинске школе ''Јован
Трајковић'' Зрењанин .......................................40/1
125. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Музичке школе ‘’Јосиф Маринковић’’ за
основно и средње образовање и васпитање
Зрењанин ……………………………...............40/1
126. Решење о именовању члана Школског
одбора Музичке школе ‘’Јосиф Маринковић’’ за
основно и средње образовање и васпитање
Зрењанин………………………………............40/1
127. Решење о допуни Решења о образовању
Радне групе за организацију израде Географског
информационог
система
(ГИС-а)
града
Зрењанина .........................................................41/1
128. Решење о престанку мандата одборника
Скупштине града Зрењанина – Срђана
Ђорђевића .........................................................51/4
129. Решење о престанку мандата одборника
Скупштине града Зрењанина – Јелене Ковачић
.............................................................................52/4
130. Решење о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Зрењанина – Ерке Виљачик
.............................................................................52/4
131. Решење о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Зрењанина – Ђорђа Раду
.............................................................................53/4

31. децембар 2010. год.

Број 24

Службени лист града Зрењанина

Страна 531

132. Решење о престанку функције
члана
Градског већа града Зрењанина – Горану
Ђорђевићу .........................................................54/4

149. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Фонда за противпожарну заштиту .....83/4

133. Решење о избору члана Градског већа града
Зрењанина ................................................. .......54/4

150. Решење о именовању члана Управног
одбора Фонда за противпожарну заштиту......84/4

134. Решење о разрешењу председника Комисије
за мандатна питања...........................................54/4

151. Решење о разрешењу председника Управног
одбора ЈП ''Пословни простор'' Зрењанин .....84/4

135. Решење о избору председника Комисије за
мандатна питања................................................55/4

152. Решење о именовању председника
Управног одбора ЈП ''Пословни простор''
Зрењанин
.....................................................84/4

136. Решење о престанку функције директора
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин ...............55/4
137. Решење о именовању вршиоца дужности
директора ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
.............................................................................55/4
138. Решење о престанку функције заштитника
грађана за територију града Зрењанина..........56/4
139. Решење о одређивању заменика заштитника
грађана за обављање функције заштитника
грађана за територију града Зрењанина .........56/4

153. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Дома здравља ''Др Бошко Вребалов''
Зрењанин............................................................85/4
154. Решење о именовању члана Управног
одбора Дома здравља ''Др Бошко Вребалов''
Зрењанин............................................................85/4
155. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Спортског савеза града Зрењанина ....85/4
156.Решењео именовању члана Управног одбора
Спортског савеза града Зрењанина........... ......86/4

140. Решење о образовању и именовању Одбора
Скупштине града Зрењанина за европске
интеграције и регионални развој града
Зрењанина .........................................................77/4

157. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин............................................................86/4

141. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин ...........................................................79/4

158. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин ...........................................................86/4

142. Решење о разрешењу два члана Комисије за
додељивање награда и признања.....................81/4

159. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' за
основно
и
средње
образовање
Зрењанин............................................................87/4

143. Решење о избору два члана Комисије за
додељивање награда и признања ....................81/4
144. Решење о разрешењу заменика члана
Градске изборне комисије ...............................81/4
145. Решењео именовању заменика члана
Градске изборне комисије ...............................82/4
146. Решење о разрешењу председника Градског
савета за младе...................................................83/4
147. Решење о избору председника Градског
савета за младе ..................................................83/4
148. Решење о разрешењу руководиоца Градског
штаба за заштиту од елементарних непогода
.............................................................................83/4

160. Решење о именовању члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' за
основно и средње образовање Зрењанин .......87/4
161. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе ''Др Александар
Сабовљев'' Ечка ................................................88/4
162. Решење о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Др Александар
Сабовљев'' Ечка ................................................88/4
163. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе ''Славко Родић''
Лазарево.............................................................88/4

Страна 532

Број 24

Службени лист града Зрењанина

164. Решење о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево
.............................................................................89/4
165. Решење о образовању Одбора за
предузетништво града Зрењанина и именовању
чланова Одбора за предузетништво града
Зрењанина........................................................164/6
166. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
'Мала Америка'' Зрењанин .............................165/6
167. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Сава Ковачевић'' Зрењанин ..........................166/6
168. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Арадац'' Арадац .............................................166/6
169. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Бело Блато'' Бело Блато.................................167/6
170. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Лукино Село'' Лукино Село..........................168/6
171. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Михајлово'' Михајлово..................................168/6
172. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Стајићево'' Стајићево.....................................169/6
173. Решењео именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Чента'' Чента ..................................................170/6
174. Решењео разрешењу члана Управног одбора
Спортског савеза града Зрењанина ...............171/6
175. Решењео именовању члана Управног
одбора Спортског савеза града Зрењанина...171/6
176. Решењео разрешењу члана Управног одбора
Савеза аматерских КУД града Зрењанина....171/6

31. децембар 2010. год.

177. Решењео именовању члана Управног
одбора
Савеза аматерских КУД града
Зрењанина .......................................................172/6
178. Решењео разрешењу члана Надзорног
одбора ЈП ''Радио Зрењанин''..........................172/6
179. Решењео именовању члана Надзорног
одбора ЈП ''Радио Зрењанин''..........................172/6
180. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Дома здравља ''Др Бошко Вребалов''
Зрењанин .........................................................173/6
181. Решење о именовању члана Управног
одбора Дома здравља ''Др Бошко Вребалов''
Зрењанин .........................................................173/6
182. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Апотека Зрењанин…….....................173/6
183. Решење о именовању члана Управног
одбора Апотека Зрењанин ………………....174/6
184. Решење о разрешењу члана Школског
одбора
Средње
пољопривредне
школе
Зрењанин…......................................................174/6
185. Решење о именовању члана Школског
одбора
Средње
пољопривредне
школе
Зрењанин…......................................................174/6
186. Решење о измени Решења о распореду
радног времена у Градској управи и Јавном
правобранилаштву града Зрењанина ………175/6
187. Решење о промени назива трга „Трг
републике“ у „Трг Др Зорана Ђинђића“ у
Зрењанину ........................................................178/7
188. Решење о допуни решења о распореду
радног времена у градској управи и јавном
правобранилаштву града Зрењанина ............183/8
189. Решење о образовању и именовању чланова
Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
територији града Зрењанина ……….............185/9
190. Решење о давању сагласности на Одлуку о
измени Статута ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин .........................................................225/9
191.Решење о образовању и именовању чланова
Радне групе за предузимање припремних радњи
у вези са кандидатуром града Зрењанина за

31. децембар 2010. год.

Број 24

Службени лист града Зрењанина

''Европску престоницу културе'' 2020. године
...........................................................................225/9
192. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
...........................................................................226/9
193. Решење о именовању директора ЈКП
''Градска топлана'' Зрењанин .........................226/9
194. Решење о разрешењу члана Градске изборне
комисије – Наде Рикало .................................226/9
195. Решење о именовању члана Градске
изборне комисије – Марије Милишић……..227/9
196. Решење о разрешењу члана Градске изборне
комисије – Милана Томашевића…………....227/9
197. Решење о именовању члана Градске
изборне комисије – Маријане Јокић .............228/9
198. Решење о разрешењу заменика члана
Градске изборне комисије – Војина Команова
...........................................................................229/9
199. Решење о именовању заменика члана
Градске изборне комисије – Милана Томашевића
...........................................................................229/9
200. Решење о разрешењу заменика члана
Градске изборне комисије – Ивана Тодорова
...........................................................................230/9
201. Решење о именовању заменика члана
Градске изборне комисије – Александра Мулића
...........................................................................230/9
202. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Културног центра Зрењанина ……...231/9
203. Решење о именовању члана Управног
одбора Културног центра Зрењанина ……..231/9
204. Решење о разрешењу два члана Управног
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин ....232/9
205. Решење о именовању два члана Управног
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин ....232/9
206. Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин ....232/9
207. Решење о именовању члана Надзорног
одбора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин ....233/9
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208. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Јован
Јовановић Змај'' Зрењанин .............................233/9
209. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Петар
Петровић Његош'' Зрењанин .........................234/9
210. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''2. Октобар''
Зрењанин .........................................................234/9
211. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Соња
Маринковић'' Зрењанин .................................235/9
212. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић''
Зрењанин .........................................................236/9
213. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић''
Зрењанин .........................................................236/9
214. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Доситеј
Обрадовић'' Зрењанин ....................................237/9
215. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин ......................................238/9
216. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Др Јован
Цвијић'' Зрењанин ..........................................239/9
217. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Серво
Михаљ'' Зрењанин ..........................................239/9
218. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Братство''
Арадац .............................................................240/9
219. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић''
Банатски Деспотовац .....................................241/9
220. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Братство
јединство'' Бело Блато ....................................241/9
221. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''1. Октобар''
Ботош ...............................................................242/9
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222. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Стеван
Книћанин'' Книћанин .....................................243/9

236. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Економско-трговинске школе
''Јован Трајковић'' Зрењанин .........................252/9

223. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Др
Александар Сабовљев'' Ечка .........................243/9

237. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског
одбора
Електротехничке
и
грађевинске школе ''Никола Тесла'' Зрењанин
...........................................................................253/9

224. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Светозар
Марковић-Тоза'' Елемир – Тараш .................244/9
225. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Јован Дучић''
Клек .................................................................245/9
226. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Славко
Родић'' Лазарево .............................................245/9
227. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Бранко
Ћопић'' Лукићево ............................................246/9
228. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Др Бошко
Вребалов'' Меленци ........................................247/9
229. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Урош
Предић'' Орловат ............................................247/9
230. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић''
Перлез .............................................................248/9
231. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Свети Сава''
Стајићево..........................................................249/9
232. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Младост''
Томашевац .......................................................249/9
233. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Доситеј
Обрадовић'' Фаркаждин .................................250/9
234. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Бранко
Радичевић'' Чента ...........................................251/9
235. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин .........................................................251/9

238. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Техничке школе Зрењанин
...........................................................................253/9
239. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и
текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин
....................................... ....................................254/9
240. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Медицинске школе Зрењанин
...........................................................................255/9
241. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Средње пољопривредне школе
Зрењанин .........................................................255/9
242. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Музичке школе
''Јосиф
Маринковић'' за основно и средње образовање и
васпитање Зрењанин ......................................256/9
243. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора основне и средње школе ''9.
Мај'' Зрењанин ................................................257/9
244. Решење о измени Решења о образовању и
именовању чланова Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији града
Зрењанина......................................................277/11
245. Решење о изменама и допунама решења о
распореду радног времена у Градској управи и
јавном правобранилаштву града Зрењанина
.........................................................................284/13
246. Решењe о давању сагласности на Статут
Предшколске установе Зрењанин ...............306/14
247. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута ЈП ''Дирекција за
изградњу и уређење града Зрењанина'' Зрењанин
.........................................................................306/14
248. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
измени Статута Народног музеја Зрењанин
.........................................................................306/14
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249. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
измени Статута Савремене галерије Уметничке
колоније ''Ечка'' Зрењанин ...........................306/14
250. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута Апотеке Зрењанин ........307/14
251. Решењe о образовању и именовању чланова
Анкетног одбора за утврђивање чињеничног
стања у приватизацији ИПОК-а д.о.о. Зрењанин
.........................................................................307/14
252. Решењe о разрешењу директора Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин ....307/14
253. Решењe о именовању вршиоца дужности
директора
Народног
позоришта
''Тоша
Јовановић'' Зрењанин ...................................308/14
254. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин
.........................................................................308/14
255. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Вук Караџић''
Зрењанин…………………………...............308/14
256. Решењe о распореду радног времена у
Градској управи града Зрењанина ..............309/14
257. Решење о изменама Решења о распореду
радног времена у Градској управи града
Зрењанина број 016-297/10-IV-07-02 .........313/15
258. Решење о одређивању просторија за
склапање брака на територији града Зрењанина
.........................................................................313/15
259. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево .....................................349/18
260. Решење о разрешењу члана Градске изборне
комисије - Драгана Јарића............................351/18
261. Решење о именовању члана Градске
изборне комисије - Славка Живе.................351/18
262. Решење о разрешењу члана Градске изборне
комисије - Саше Милчића............................351/18
263. Решење о именовању члана Градске
изборне комисије - Иване Лудошки............352/18
264. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин...352/18
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265. Решење о именовању члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин...353/18
266. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин
.........................................................................353/18
267. Решење о престанку мандата члану
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић''
Зрењанин........................................................353/18
268. Решење о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин
.........................................................................354/18
269. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин........................................................354/18
270. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Соња Маринковић''
Зрењанин........................................................354/18
271. Решење о образовању и именовању
председника и чланова Савета за унапређење
положаја особа са инвалидитетом ..............383/20
272. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдумa
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Војвода
Стеван
Книћанин''
Книћанин
.........................................................................384/20
273. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдумa
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Клек'' Клек ...................................................384/20
274. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Златица'' Лазарево........................................385/20
275. Решење о разрешењу члана Комисије за
стамбена питања. ..........................................386/20
276. Решење о избору члана Комисије за
стамбена питања............................................386/20
277. Решење о разрешењу заменика председника
Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера................................387/20
278. Решење о избору заменика председника
Савета за праћење примене Етичког кодекса
понашања функционера ...............................387/20
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279. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Спортског савеза града Зрењанина
.........................................................................387/20
280. Решење о именовању члана Управног
одбора Спортског савеза града Зрењанина
.........................................................................388/20
281. Решење о давању сагласности на Статут
Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин
.........................................................................494/22
282. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Тараш'' Тараш ..............................................494/22
283. Решење о разрешењу заменика председника
Градске изборне комисије – Бранислава
Голијанин.......................................................495/22
284. Решење о именовању заменика председника
Градске изборне комисије – Гордана Николин...
.........................................................................495/22
285. Решење о разрешењу заменика члана
Градске изборне комисије – Зорица Денда
.........................................................................496/22
286. Решење о именовању заменика члана
Градске изборне комисије – Веселин Попов
.........................................................................497/22
287. Решење о именовању члана Градске
изборне комисије – Зорица Денда ..............497/22
288. Решење о разрешењу члана Управног
одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
………………………………….....................498/22
289. Решење о именовању члана Управног
одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
…………………………………………….....498/22
290. Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин ……………………………...........498/22
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293. Решења о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Младост'' Томашевац
.........................................................................499/22
294. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о
висини накнаде за уређивање грађевинског
земљишта на територији града Зрењанина за
2010. годину ........................................................1/1
295. Закључак о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин бр. 27/10 од 08.04.2010. године о
увећању капитала предузећа .........................143/6
296. Закључак о прихватању се Шестог
годишњег Извештај заштитника грађана за
територију града Зрењанина о активностима,
стању људских права и правној сигурности у
2009. години ....................................................144/6
297. Закључак о давању сагласности на
Ценовник за услуге одношења и чувања
непрописно паркираних возила и уклањање
старих и напуштених возила .......................278/11
- Ценовник за услуге одношења и чувања
непрописно паркираних возила и уклањање
старих и напуштених возила .......................278/11
298. Закључак о давању сагласности на
Ценовник пијачних услуга за 2010. годину
.........................................................................279/11
299. Закључак о давању сагласности на Одлуку о
измени Ценовника пијачних услуга коју је
усвојио Управни одбор ЈКП ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин под бројем 8/11 од 02.08.2010. године
.........................................................................284/13
300. Закључак о давању сагласности ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин на повећање
цена услуга које су утврђене на основу Одлуке
Управног
одбора
овог
предузећа
од
16.07.2010.године под бројем 1082/1 .........310/14
301. Закључак Скупштине града Зрењанина
поводом разматрање актуелне ситуације у ДОО
''ИПОК'' Зрењанин .......................................319/16

291. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин …………………………………...499/22

302. Закључка о измени Закључка број 06-1071/10-I од 30.09.2010. године у вези разматране
актуелне ситуације ДОО ''ИПОК'' Зрењанин
.........................................................................323/18

292. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Младост'' Томашевац
……… ............................................................499/22

303. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о
трошковима техничког прегледа објеката
.........................................................................355/18
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304. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о
накнади за заштиту и унапређивање животне
средине...........................................................355/18
305. Закључак о усвајању Стамбене стратегије
града Зрењанина ...........................................367/20
306. Закључак о усвајању Локалног акционог
плана запошљавања града Зрењанина за 2011.
годину ............................................................490/22
- Локални акциони план запошљавања града
Зрењанина за 2011. годину ..........................490/22
307. Закључак о прихватању Локалног плана за
борбу
против
корупције
града
Зрењанина......................................................494/22
- Локални план за борбу против корупције града
Зрењанина......................................................494/22
308. Закључак о усвајању Локалног акционог
плана за приступачност града Зрењанина за
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годину ............................................................515/23
319. Правилник о раду регистра формалности
….....................................................................521/23
320. Исправка Одлуке о
плану
детаљне
регулације „Асфалтна база Зрењанин-Клек“
…………............................................................92/5
321. Посебан колективни уговор за јавна
комунална и друга јавна предузећа града
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