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203. Решењe о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Зрењанина - Радована
Тихомировића ............................................. 416/20
204. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Предшколске
установе Зрењанин ..................................... 419/20
205. Решење о разрешењу члана Комисије за
именовање директора јавних предузећа
....................................................................... 420/20
206. Решење о именовању члана Комисије за
именовање директора јавних предузећа ... 420/20
207. Решење о разрешењу члана Комисије за
представке и предлоге ................................ 421/20

217. Решење о разрешењу директора Дома
здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин
........................................................................ 426/20
218. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Дома здравља ''Др Бошко Вребалов''
Зрењанин ...................................................... 427/20
219. Решење о разрешењу председника
Надзорног одбора Градске народне библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ..................... 427/20
220. Решење о именовању председника
Надзорног одбора Градске народне библиотеке
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин ..................... 427/20
221. Решење о разрешењу председника Управног
одбора САКУД Зрењанин .......................... 428/20
222. Решење о именовању председника
Управног одбора САКУД Зрењанин ......... 428/20

208. Решење о избору члана Комисије за
представке и предлоге ................................ 421/20

223. Решење о разрешењу чланa Школског
одбора Oсновне школе ''Петар Петровић Његош''
Зрењанин ...................................................... 429/20

209. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин ..................................................... 421/20

224. Решење о именовању чланa Школског
одбора Oсновне школе ''Петар Петровић Његош''
Зрењанин ...................................................... 429/20

210. Решење о именовању директора ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин ........ 422/20

225. Решење о разрешењу и именовању чланова
Школског одбора Средње пољопривредне школе
Зрењанин ...................................................... 430/20

211. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора ЈП ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин ..................................................... 423/20

226. Решење о измени Решења о образовању
Градског штаба за ванредне ситуације .... 430/20

212. Решење о именовању директора ЈП
''Градска стамбена агенција'' Зрењанин .... 423/20

227. Решење о избору члана Градског већа града
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229. Решење о избору члана Градског већа града
Зрењанина – Драган Вујовић ..................... 432/20
230. Решење о расписивању избора за савет
Месне заједнице ''Лукино Село'' Лукино Село на
територији града Зрењанина ..................... 438/23
231. Решење о давању сагласности ЈКП "Градска
топлана" Зрењанин на цене грејања ......... 443/24
232. Решење о измени и допуни Решења
Градског већа о давању сагласности ЈКП
"Градска топлана" Зрењанин на цене грејања
број: 06-198-11/14-III од 30.09.2014. године
....................................................................... 445/24
233. Решење о образовању и именовању
Комисије за стамбена питања .................... 538/25
234. Решење о измени Решења о образовању и
именовању Комисије за планове ............... 539/25
235. Решење о разрешењу члана и заменика
члана Комисије за комасацију катастарске
општине Ботош ........................................... 540/25
236. Решење о именовању члана Комисије за
комасацију катастарске општине Ботош .. 541/25

Страна 1030

244. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин
........................................................................ 546/25
245. Решење о именовању члана Управног
одбора Предшколске установе Зрењанин
........................................................................ 546/25
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........................................................................ 548/25
248. Решење о разрешењу члана Школског
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250. Решење о разрешењу четири члана
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Ћопић'' Лукићево ......................................... 550/25

237. Решење о разрешењу члана Градске изборне
комисије у сталном саставу ....................... 541/25

251. Решење о именовању четири члана
Школског одбора Основне школе ''Бранко
Ћопић'' Лукићево ......................................... 551/25

238. Решење о разрешењу два члана Савета за
здравље ........................................................ 542/25

252. Решење о стављању ван снаге решења
бр.06-200-12/13-I од 05.12.2013. године .... 552/25

239. Решење о избору два члана Савета за
здравље ........................................................ 543/25

253. Решење о давању сагласности на Годишњи
план рада Предшколске установе Зрењанин за
радну 2014./2015. годину и на Измене и допуне
Годишњег плана рада Предшколске установе
Зрењанин за радну 2014./2015. годину ...... 552/25

240. Решење о разрешењу члана Организационог
одбора
за
предузимање активности за
обележавање године Михајла Идворског Пупина
....................................................................... 543/25
241. Решење о именовању члана Организационог
одбора
за
предузимање активности за
обележавање године Михајла Идворског Пупина
....................................................................... 544/25
242. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Дома здравља ''др Бошко Вребалов''
Зрењанин ..................................................... 544/25
243. Решење о именовању члана Управног
одбора Дома здравља ''др Бошко Вребалов''
Зрењанин ..................................................... 546/25

254. Решење о разрешењу члана Савета за
праћење примене Етичког кодекса понашања
функционера ................................................ 635/28
255. Решење о избору члана Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера ................................................ 636/28
256. Предлог Решења о давању сагласности на
употребу имена града Зрењанина у називу
спортског удружења ''Спортски клуб глувих
Банат Зрењанин'' .......................................... 636/28
257. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице

Страна 1031

Број 33

Службени лист града Зрењанина

"Лукићево" Лукићево за период од 01.01.2015.
године до 31.12.2024. године ..................... 637/28
258. Решење о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2015.
годину на територији града Зрењанина и
одређивању просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности на основу којих је
за текућу годину утврђена основица пореза на
имовину за непокретности обвезника који не
воде пословне књиге које се налазе у
најопремљенијој зони ................................. 639/29
259. Решење о утврђивању посебног режима
саобраћаја у пешачкој зони у граду Зрењанину
....................................................................... 640/29
260. Решење о давању сагласности ЈКП ''Градска
топлана'' на изворну цену грејања за варијабилни
део ................................................................ 644/29
261. Предлог Решења о допуни Решења о
утврђивању посебног режима саобраћаја у
пешачкој зони у граду Зрењанину ............ 655/30
262. Решење о давању сагласности на цене
услуга ЈКП ''Водовод и Зрењанин ............. 655/30
263. Решење о образовању и именовању
председника и чланова Комисије за решавање
притужби на рад комуналних полицајаца
....................................................................... 900/31
264. Решење о именовању председника и
чланова Одбора за каналисање насељеног места
Лазарево ....................................................... 901/31
265. Решење о измени и допуни Решења о
образовању Градског штаба за ванредне
ситуације ..................................................... 902/31
266. Решење о разрешењу члана Комисије за
комасацију катастарске општине Ботош .. 903/31
267. Решење о именовању члана Комисије за
комасацију катастарске општине Ботош .. 904/31
268. Решење о разрешењу вршиоца дужности
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Зрењанин ..................................................... 904/31
269. Решење о именовању директора Јавне
установе ''Спортски објекти'' Зрењанин ... 905/31
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Зрењанин ...................................................... 907/31
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Зрењанин ...................................................... 908/31
274. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин
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275. Решење о именовању члана Школског
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин
........................................................................ 909/31
276. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Ћопић''
Лукићево ...................................................... 910/31
277. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Ћопић''
Лукићево ...................................................... 911/31
278. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево
........................................................................ 912/31
279. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево
........................................................................ 912/31
280. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''
Фаркаждин ................................................... 913/31
281. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''
Фаркаждин ................................................... 914/31
282. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић''
Чента. ............................................................ 914/13
283. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Радичевић''
Чента ............................................................. 915/31
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284. Решење о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Дома здравља ''Др Бошко
Вребалов'' Зрењанин ................................... 916/31
285. Решење о образовању и именовању
Комисије за процену тржишне вредности
непокретности у јавној својини града Зрењанина
....................................................................... 917/31
286. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за заштиту и спашавање од
поплава на територији града Зрењанина ....... .2/1
287. Закључак о усвајању Програма расподеле
средстава за делатност примарне здравствене
заштите у 2014. години .................................. 16/5
- Програм расподеле средстава за делатност
примарне здравствене заштите у 2014. години
........................................................................... 16/5
288. Закључак о усвајању Програма расподеле
средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно,
пољопривредног објекта у државној својини за
2014. годину .................................................... 17/5
- Програм расподеле средстава остварених
од давања у закуп пољопривредног земљишта,
односно, пољопривредног објекта у државној
својини за 2014. годину .................................. 17/5
289. Закључак о усвајању Програма подршке за
спровођење
пољопривредне
политике
и
политике руралног развоја града Зрењанина за
2014. годину ................................................... 62/9
- Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике рурално
развоја града Зрењанина за 2014. годину ..... 62/9
290. Закључак о усвајању Програма коришћења
средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине града Зрењанина у 2014. години ..... 64/9
- Програма коришћења средстава буџетског
Фонда за заштиту животне средине града
Зрењанина у 2014. години ............................. 64/9
291. Закључак о образовању стручнооперативног тима за заштиту и спашавање
од поплава на територији града Зрењанина
..................................................................... 67/9

Закључак о образовању стручнооперативног тима за збрињавање и
евакуацију угроженог становништва на
територији града Зрењанина ................... 68/9
292.
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293. Закључак о давању сагласности ЈКП
''Водовод и канализација'' Зрењанин на раскид
Уговора за пројектовање, грађење, финансирање
и управљање постројењем за пречишћавање
пијаће воде у Зрењанину закљученог са WTE
Wassertechnik Gmbh, Essen, Deutschland ..... 70/10
294. Закључак у вези препоруке органима града
Зрењанина, јавним предузећима и установама
основаним од стране града Зрењанина као и
другим корисницима јавних средстава на
територији града Зрењанина за издвајање
средстава за ''Помоћ жртвама поплава у
Републици Србији'' ...................................... 296/15
295. Закључак о десетом годишњем извештају
заштитника грађана за територију града
Зрењанина о остваривању људских и мањинских
права у 2013. години ..................................... 49/18
- Десети годишњи извештај заштитник
грађана за територију града Зрењанина .... 349/18
296. Закључак о усвајању Измена и допуна
Програма расподеле средстава за делатност
примарне здравствене заштите у 2014. години
........................................................................ 414/20
- Измене и допуне Програма расподеле
средстава за делатност примарне здравствене
заштите у 2014. години ............................... 415/20
297. Закључак о потврђивању Одлуке о усвајању
Плана локација за постављање плутајућих
објеката на ''Језеру 3'' Бегејске петље у
Зрењанину, број: 06-07-10/14-I од 17.04.2014.
године ........................................................... 417/20
298. Закључак о усвајању II измене и допуне
Програма расподеле средстава за делатност
примарне здравствене заштите у 2014. години
........................................................................ 436/22
299. Закључак о усвајању Измена и допуна
Програма коришћења средстaва буџетског
Фонда за заштиту животне средине града
Зрењанина у 2014. години .......................... 443/24
- Измене и допуне Програма коришћења
средстава буџетског Фонда за заштиту животне
средине града Зрењанина у 2014. години
........................................................................ 444/24
300. Закључак о усвајању Програма мера за
унапређење услова живота на територији града
Зрењанина у 2014. години .......................... 642/29
- Програм мера за унапређење услова
живота на територији града Зрењанина у 2014.
години ........................................................... 642/29
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301. Закључак у вези налога јавним предузећима
и другим облицима организовања чији је
оснивач град Зрењанин да 50% добити, односно
вишка прихода над расходима по завршном
рачуну за 2013. годину уплате у буџет града
Зрењанина ................................................... 900/31
302. Закључак којим се налаже ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин да изврши прерасподелу
потраживања за даљинско грејање грађанима
града Зрењанина ......................................... 918/31
303. Правилник о изменама и допунама
Правилника о додели новчаних средстава
ученицима средњих школа и студентима са
територије града Зрењанина за постигнуте
резултате рада ................................................... 1/1
304. Правилник о изменaма Правилника о
расподели средстава за програмске активности и
пројекте удружења, савеза и других асоцијација
............................................................................. 6/4

31. децембар 2014. год.

312. Правилник о изменама и допунама
Правилника о критеријумима за остваривање
права на финансијску помоћ за вантелесну
оплодњу у граду Зрењанину у 2014. години
........................................................................ 435/21
313. Правилник о поклонима са протоколарном
наменом ........................................................ 438/23
314. Правилник о условима и критеријумима за
избор корисника једнократне новчане помоћи и
помоћи за набавку огрева социјално угроженим
породицама избеглица и интерно расељених
лица на територији града Зрењанина ........ 446/24
315. Правилник о измени Правилника о
службеним
путовањима
изабраних
и
постављених лица у органима града Зрењанина
........................................................................ 555/26
316. Статут Јавног комуналног предузећа
"Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
........................................................................ 332/18

305. Правилник о изменaма Правилника о
расподели средстава за програмске активности и
пројекте
аматерских
културно-уметничких
друштава ............................................................ 6/4

317. Статут Јавног комуналног предузећа
"Зрењанинска обједињена наплата" Зрењанин
........................................................................ 529/25

306. Правилник о пружању услуге становања уз
подршку за младе који се осамостаљују ........ 8/5

318. Пословник Градског већа града Зрењанина
(пречишћен текст) ....................................... 298/16

307. Правилник о пружању услуге смештаја у
прихватилиште за одрасла и стара лица у
кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке
........................................................................... 11/5

319. II изменa и допунa Програма расподеле
средстава за делатност примарне здравствене
заштите у 2014. години ............................... 436/22

308. Правилник о начину обављања послова
јавних набавки за Градско веће града Зрењанина
........................................................................... 40/7
309. Правилник о критеријумима за остваривање
права на финансијску помоћ за вантелесну
оплодњу у граду Зрењанину у 2014. години
........................................................................... 59/8
310. Правилник о начину обављања послова
јавних набавки за Скупштину града Зрењанина
......................................................................... 91/11
311. Правилник o службеним путовањима
изабраних и постављених лица у органима града
Зрењанина ................................................... 410/19

320. Предлог Акционог плана за остваривање
равноправности полова у граду Зрењанину за
период 2015.- 2020. године ......................... 645/30
Акциони
план
за
остваривање
равноправности полова у граду Зрењанину за
период 2015-2020. године ........................... 645/30
321. Методологија утврђивања цена за
инсталисану снагу и испоручену количину
топлотне енергије тарифном купцу са упутством
за расподелу обрачуна ................................ 115/11
322. Упутство за издавање привремених дозвола
за кретање одређених возила у пешачким зонама
у граду Зрењанину ...................................... 556/27

31. децембар 2014. год.

Број 33

Службени лист града Зрењанина

Страна 1034

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА''
Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10
Главни и одговорни уредник: Милан Мркшић, секретар Скупштине града Зрењанина
''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби
Штампа: ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН –
Зрењанин, ул. Трг слободе бр. 2

