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210. Решењe о именовању члана Надзорног
одбора Културног центра Зрењанина ...........163/7
211. Решењe о разрешењу члана Комисије за
идентификацију пашњака и утрина ..............164/7
212. Решењe о избору члана Комисије за
идентификацију пашњака и утрина ..............164/7
213. Решење о престанку функције Здравку
Деурићу члану Градског већа града Зрењанина
...........................................................................170/9
214. Решење о престанку функције Тот Ласлу
члану Градског већа града Зрењанина .........170/9
215. Решење о престанку мандата одборника
Скупштине града Зрењанина – Бранислава
Маркуша ..........................................................170/9
216. Решење о
потврђивању
мандата
одборника Скупштине града Зрењанина –
Мирослава Тубића ..........................................171/9
217. Решење о избору заменика председника
Скупштине града Зрењанина – Предраг Јеремић
...........................................................................171/9
218. Решење о избору члана Градског већа града
Зрењанина – Даница Вулин ...........................172/9

222. Решење о именовању вршиоца дужности
директора ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин
...........................................................................205/9
223. Решење о разрешењу члана Управног
одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
...........................................................................205/9
224. Решење о именовању члана Управног
одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
...........................................................................206/9
225. Решење о разрешењу
председника
Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'' Зрењанин ...........206/9
226. Решење о именовању
председника
Управног одбора ЈП ''Дирекција за изградњу и
уређење града Зрењанина'' Зрењанин ...........206/9
227. Решење о разрешењу члана Комисије за
мандатна питања .............................................207/9
228. Решење о избору члана Комисије за
мандатна питања .............................................207/9
229. Решење о образовању стручне Комисије за
израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у граду
Зрењанину за 2009. годину ............................207/9
230. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин ...208/9
231. Решење о именовању члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин ...208/9
232. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
''Никола Тесла'' Зрењанин ..............................209/9
233. Решење о именовању члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
''Никола Тесла'' Зрењанин ..............................209/9
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234. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Петар Петровић Његош''
Зрењанин .........................................................210/9

251. Решењe о разрешењу члана Надзорног
одбора Предшколске установе у Зрењанину
.........................................................................298/14

235. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе
''Петар Петровић
Његош'' Зрењанин ...........................................210/9

252. Решењe о именовању члана Надзорног
одбора Предшколске установе у Зрењанину
.........................................................................298/14
- Исправка Решења о именовању члана
Надзорног одбора Предшколске
установе у
Зрењанину .....................................................402/17

236. Решење о разрешењу члана Управног
одбора ЈСП ''Зрењанин'' Зрењанин ..............210/9
237. Решење о именовању члана Управног
одбора ЈСП ''Зрењанин'' Зрењанин ..............211/9
238. Решења о давању сагласности на Статут
Завода за заштиту споменика културе Зрењанин
.........................................................................294/14
239. Решења о давању сагласности на Одлуку о
допуни Статута Јавног предузећа ''Туристички
центар града Зрењанина'' Зрењанин ...........294/14
240. Решењe о разрешењу члана Градске изборне
комисије ........................................................295/14
241. Решењe о разрешењу члана Градског Савета
за младе .........................................................295/14
242. Решењe о избору члана Градског Савета за
младе ..............................................................295/14
243. Решењe о разрешењу члана Комисије за
утврђивање назива улица и тргова .............296/14
244. Решењe о избору члана Комисије за
утврђивање назива улица и тргова .............296/14
245. Решењe о разрешењу директора Центра за
социјални рад града Зрењанина ..................296/14

253. Решењe о разрешењу два члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин
.........................................................................299/14
254. Решењe о именовању два члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин
.........................................................................299/14
255. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Средње пољопривредне
школе
Зрењанин .......................................................299/14
256. Решењe о именовању члана Школског
одбора Средње пољопривредне
школе
Зрењанин .......................................................300/14
257. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин
.........................................................................300/14
258. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин
.........................................................................300/14
259. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ........................................................301/14

246. Решењe о именовању директора Центра за
социјални рад града Зрењанина ..................296/14

260. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов''
Меленци ........................................................301/14

247. Решењe о разрешењу вршиоца дужности
директора Апотека Зрењанин, Зрењанин ..297/14

261. Решење о образовању Привредног савета
града Зрењанина ...........................................305/15

248. Решењe о именовању директора Апотека
Зрењанин, Зрењанин ....................................297/14

262. Решење о давању сагласности на Одлуку о
промени назива фирме Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин. ...............343/16

249. Решењe о разрешењу члана Управног
одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''
Зрењанин .......................................................297/14
250. Решењe о именовању члана Управног
одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''
Зрењанин .......................................................298/14

263. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин ..................................343/16
264. Решење о образовању стручне Комисије за
израду годишњег програма заштите, уређења и
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коришћења пољопривредног земљишта у граду
Зрењанину за 2010. годину ..........................343/16
265. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне
школе ''Урош Предић'' Зрењанин ................344/16
266. Решење о именовању два члана Школског
одбора Хемијско – прехрамбене и текстилне
школе ''Урош Предић'' Зрењанин ................344/16
267. Решење о разрешењу два члана Школског
одбора Техничке школе Зрењанин .............345/16
268. Решење о именовању два члана Школског
одбора Техничке школе Зрењанин .............345/16
269. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''
Зрењанин .......................................................345/16
270. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''
Зрењанин .......................................................346/16
271. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин
.........................................................................346/16
272. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''2. Октобар'' Зрењанин
.........................................................................346/16
273. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''1. Октобар'' Ботош
.........................................................................347/16
274. Решење о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''1 Октобар'' Ботош
.........................................................................347/16
275. Решењe о разрешењу два члана Управног
одбора Апотека Зрењанин ...........................394/17
276. Решењe о именовању два члана Управног
одбора Апотека Зрењанин ...........................394/17
277. Решењe о разрешењу члана Надзорног
одбора Апотека Зрењанин ...........................395/17
278. Решењe о именовању члана Надзорног
одбора Апотека Зрењанин ...........................395/17
279. Решењe о разрешењу члана Надзорног
одбора Центра за социјални рад града Зрењанина
.........................................................................395/17
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280. Решењe о именовању члана Надзорног
одбора Центра за социјални рад града Зрењанина
.........................................................................396/17
281. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Економско-трговинске школе ''Јован
Трајковић'' Зрењанин ...................................396/17
282. Решењe о именовању члана Школског
одбора Економско-трговинске школе ''Јован
Трајковић'' Зрењанин ...................................396/17
283. Решењe о разрешењу три члана Школског
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин
.........................................................................397/17
284. Решењe о именовању три члана Школског
одбора Средње пољопривредне школе Зрењанин
.........................................................................397/17
285. Решењe о разрешењу два члана Школског
одбора Основне школе
''Бранко Ћопић''
Лукићево .......................................................397/17
286. Решењe о именовању два члана Школског
одбора Основне школе ''Бранко Ћопић''
Лукићево .......................................................398/17
287. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Братство јединство''
Бело Блато .....................................................398/17
288. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Братство јединство''
Бело Блато .....................................................399/17
289. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат
.........................................................................399/17
290. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат
.........................................................................399/17
291. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин .......................................................400/17
292. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин''
Книћанин .......................................................400/17
293. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац
.........................................................................400/17
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294. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац
.........................................................................401/17

307. Решење о разрешењу дужности Јавног
правобраниоца града Зрењанина -Драгослава
Табаков Тошић, дипломирани правник .....476/19

295. Решење о образовању и именовању одбора
Скупштине града Зрењанина за сарадњу са
месним заједницама .....................................401/17

308. Решење о распореду радног времена у
Градској управи и Јавном правобранилаштву
града Зрењанина ...........................................478/20

296. Решење о образовању Радне групе за
организацију израде Географског информационог ситема (ГИС-а) града Зрењанина .......402/17

309. Решење о одређивању послова из
надлежности Градске управе града Зрењанина
који ће се обављати у МЗ ''Мужља'', Мађарске
комуне 59 .......................................................479/20

297. Решење о образовању и именовању Радног
тела за одређивање приоритетних пројеката
града Зрењанина за подношење захтева за
обезбеђење средстава код Фонда за капитална
улагања АП Војводине .................................465/19
298. Решење о давању сагласности на Статут
Народног музеја Зрењанин ..........................470/19
299. Решење о давању сагласности на Статут
Историјског архива Зрењанин ....................470/19
300. Решење о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа ''Пословни простор'' Зрењанин
.........................................................................473/19
301. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора ЈП ''Туристички центар града
Зрењанина'' Зрењанин ..................................474/19
302. Решење о
именовању директора ЈП
''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин
.........................................................................474/19
303. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Елемир'' Елемир ..........................................474/19
304. Решење о разрешењу председника Управног
одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''
Зрењанин .......................................................475/19
305. Решење о именовању председника
Управног одбора Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин'' Зрењанин ....................................475/19
306. Решење о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Мужља'' Зрењанин ......................................476/19

310.
Решење
о
постављењу
Јавног
правобраниоца града Зрењанина ................479/20
311. Закључак Уставног суда број: IУ-215/2006
.............................................................................12/2
312. Закључак о давању сагласности на Одлуку
ЈКП ''Чистића и зеленило'' Зрењанин бр. 01-7/2-3
од 19.02.2009. године којом се утврђују цене
изношења смећа ................................................57/3
313. Закључак о давању сагласности на Одлуку
ЈКП ''Чистића и зеленило'' Зрењанин бр. 01-7-2-4
од 19.02.2009. године којом се утврђују цене
погребних услуга ..............................................57/3
314. Закључак о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора АД ''Димничар'' о ценама
обавезних димничарских услуга .....................75/4
315. Закључак о давању сагласности на Одлуку
Управног одбора ЈКП ''Водовод и канализација''
Зрењанин о ценама воде за пиће и отпадне воде
.............................................................................75/4
316. Закључак о прихватању Петог годишњег
Извештаја заштитника грађана за територију
града Зрењанина о активностима, стању људских
права и правној сигурности у 2008. години
игурности Заштитника грађана за територију
града Зрењанина у 2008. години ...................100/5
- Пети годишњи извештај о активностима,
стању људских права и правној сигурности
Заштитника
грађана за територију града
Зрењанина у 2008. години .............................101/5
317. Закључак о давању
сагласноси на
Ценовник пијачних услуга за 2009. годину
...........................................................................211/9
318. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о
локалним комуналним таксама ...................469/19
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319. Закључак о утврђивању Нацрта Одлуке о
изменама Одлуке о висини накнаде – закупнине
за коришћење пословног простора на коме је
носилац права коришћења град Зрењанин
.........................................................................469/19
320. Правилник о изменама и допунама
Правилника о информационом систему општине
Зрењанин .............................................................1/1
321. Правилник о раду народне кухиње и
утврђивању услова и поступка за остваривање
права на коришћење народне кухиње на
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