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Надзорног одбора ЈП ''Градска стамбена
агенција'' ...................................................... 483/22
204. Решењe о разрешењу председника
Управног одбора Јавне установе ''Спортски
објекти'' ........................................................ 483/22
205. Решењe о именовању председника
Управног одбора Јавне установе ''Спортски
објекти'' ........................................................ 484/22
206. Решењe о разрешењу председника и
заменика председника
Управног одбора
Апотеке Зрењанин ...................................... 484/22

210. Решењe о разрешењу члана Управног
одбора Центра за социјални рад града
Зрењанина ................................................... 486/22
211. Решењe о именовању члана Управног
одбора Центра за социјални рад града
Зрењанина ................................................... 486/22
212. Решењe о разрешењу председника и два
члана Управног одбора Историјског архива
Зрењанин ..................................................... 487/22
213. Решењe о именовању председника и два
члана Управног одбора Историјског архива
Зрењанин ..................................................... 487/22
214. Решењe о разрешењу председника и три
члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин ................... 488/22
215. Решењe о именовању председника и два
члана Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин ................... 488/22
216. Решењe о разрешењу два члана Управног
одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин ..................................................... 489/22
217. Решењe о именовању два члана Управног
одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин .................................................... 489/22
218. Решењe о разрешењу два члана Управног
одбора Народног музеја Зрењанин ........... 490/22
219. Решењe о именовању два члана Управног
одбора Народног музеја Зрењанин ........... 490/22
220. Решењe о разрешењу два члана Управног
одбора Културног центра Зрењанина ....... 491/22
221. Решењe о именовању два члана Управног
одбора Културог центра Зрењанина ......... 491/22
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222. Решењe о разрешењу председника и члана
Управног одбора Савременe галеријe уметничке
колоније Ечка Зрењанин ............................ 492/22

237. Решењe о именовању председника и члана
Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин ................................. 499/22

223. Решењe о именовању председника и члана
Управног одбора Савременe галеријe уметничке
колоније Ечка Зрењанин ............................ 492/22

238. Решењe о разрешењу председника и члана
Надзорног одбора Народног музеја у Зрењанину
....................................................................... 499/22

224. Решењe о разрешењу два члана Управног
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин .................................. 493/22

239. Решењe о именовању председника и члана
Надзорног одбора Народног музеја у Зрењанину
....................................................................... 500/22

225. Решењe о именовању два члана Управног
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин .................................. 493/22

240. Решењe о разрешењу председника и члана
Надзорног одбора Културног центра Зрењанина
....................................................................... 500/22

226. Решењe о разрешењу председника и члана
Управног одбора Савеза аматерских КУД града
Зрењанина ................................................... 493/22

241. Решењe о именовању председника и члана
Надзорног одбора Културног центра Зрењанина
....................................................................... 501/22

227. Решењe о именовању председника и члана
Управног одбора Савеза аматерских КУД града
Зрењанина ................................................... 494/22

242. Решењe о разрешењу председника
Надзорног
одбора
Савремене
галерије
уметничке колоније Ечка Зрењанин ......... 501/22

228. Решењe о разрешењу председника и члана
Управног одбора Аматерског позоришта
''МАДАЧ'' у Зрењанину ............................. 494/22

243. Решењe о именовању председника
Надзорног
одбора
Савремене
галерије
уметничке колоније Ечка Зрењанин ......... 502/22

229. Решењe о именовању председника и члана
Управног одбора Аматерског позоришта
''МАДАЧ'' у Зрењанину ............................. 495/22

244. Решењe о разрешењу члана Надзорног
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин .................................. 502/22

230. Решењe о разрешењу члана Надзорног
одбора Апотеке Зрењанин ......................... 495/22

245. Решењe о именовању члана Надзорног
одбора Градске народне библиотеке ''Жарко
Зрењанин'' Зрењанин .................................. 502/22

231. Решењe о именовању члана Надзорног
одбора Апотеке Зрењанин ......................... 496/22
232. Решењe о разрешењу председника и члана
Надзорног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина ......................................... 496/22
233. Решењe о именовању председника и члана
Надзорног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина ......................................... 497/22
234. Решењe о разрешењу председника и члана
Надзорног одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ....................................... 497/22
235. Решењe о именовању председника и члана
Надзорног одбора Завода за заштиту споменика
културе Зрењанин ....................................... 498/22
236. Решењe о разрешењу председника и члана
Надзорног одбора Народног позоришта ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин ................................. 498/22

246. Решењe о разрешењу председника
Надзорног
одбора
Јавног
предузећа
''Туристички центар града Зрењанина'' .... 503/22
247. Решењe о разрешењу члана Градске
изборне Комисије у сталном саставу у
Зрењанину ................................................... 503/22
248. Решењe о именовању члана Градске
изборне Комисије у сталном саставу у
Зрењанину ................................................... 504/22
249. Решење о разрешењу председника,
чланова, секретара и њихових заменика Градске
изборне комисије у сталном саставу у
Зрењанину ................................................... 509/24
250. Решење о образовању и именовању
председника, чланова, секретара и њихових
заменика Градске изборне комисије у сталном
саставу у Зрењанину .................................. 511/24
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251. Решење о избору заменика Градоначелника
града Зрењанина ......................................... 513/24
252. Решење о избору члана Градског већа града
Зрењанина – Драган Вулешевић ............... 513/24
253. Решење о избору члана Градског већа града
Зрењанина – Сања Журж Недељков ......... 513/24
254. Решење о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Зрењанина Марка Ковачевића
....................................................................... 514/24
255. Решење о образовању и избору
председника и чланова Комисије за додељивање
награда и признања .................................... 519/24
256. Решење о образовању и избору
председника и чланова Комисије за представке
и предлоге ................................................... 519/24
257. Решење о образовању и избору
председника и чланова Комисије за утврђивање
назива улица и тргова ................................ 520/24
258. Решење о образовању и именовању
Комисије за праћење реализације географског
информационог система града Зрењанина
……………………………………………... 520/24
259. Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа ...................... 521/24
260 Решење о образовању и избору чланова
Комисије за подизање споменика и постављање
скулптуралних дела .................................... 522/24
261. Решење о образовању и именовању
Комисије за стамбена питања ................... 523/24
262. Решење о образовању и именовању
председника и чланова Комисије за решавање
притужби на рад комуналних полицајаца
……………………………………………... 524/24
263. Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова Савета за
одбрану и безбедност града Зрењанина …. 24/24
264. Решење о избору председника и чланова
градског Савета за младе ........................... 525/24
265. Решење о образовању и именовању
председника и чланова Савета за унапређење
положаја особа са инвалидитетом ............ 526/24
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266. Решење о образовању и именовању Савета
за равноправност полова и остваривање
једнаких могућности на територији града
Зрењанина ................................................... 526/24
267. Решење о избору председника, заменика
председника и чланова Савета за праћење
примене
Етичког
кодекса
понашања
функционера ............................................... 527/24
268. Решење о образовању и постављењу
чланова Градског штаба за ванредне ситуације
....................................................................... 528/24
269. Решење о образовању и именовању чланова
Локалног антикорупцијског форума ........ 529/24
270.
Решење
о
разрешењу
директора
Историјског архива Зрењанин .................. 529/24
271. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Историјског архива Зрењанин
....................................................................... 530/24
272. Решење о разрешењу чланова Управног
одбора Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин ..................................................... 530/24
273. Решење о именовању чланова Управног
одбора Јавне установе ''Спортски објекти''
Зрењанин ..................................................... 531/24
274. Решење о разрешењу председника и
чланова Надзорног одбора Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин ................... 531/24
275. Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин ................... 531/24
276. Решење о разрешењу председника и три
члана Управног одбора Дом здравља ''Др Бошко
Вребалов'' Зрењанин .................................. 532/24
277. Решење о именовању председника и три
члана Управног одбора Дом здравља ''Др Бошко
Вребалов'' Зрењанин .................................. 532/24
278. Решење о разрешењу председника и
чланова Надзорног одбора Дом здравља ''Др
Бошко Вребалов'' Зрењанин ...................... 533/24
279. Решење о именовању председника и
чланова Надзорног одбора Дом здравља ''Др
Бошко Вребалов'' Зрењанин ...................... 533/24
280. Решење о разрешењу три члана Управног
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одбора Апотеке Зрењанин ......................... 534/24
281. Решење о именовању три члана Управног
одбора Апотеке Зрењанин ......................... 534/24
282. Решење о разрешењу председника и члана
Надзорног одбора Апотеке Зрењанин ...... 535/24
283. Решење о именовању председника и члана
Надзорног одбора Апотеке Зрењанин ...... 535/24
284. Решење о разрешењу два члана Управног
одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин ..................................................... 536/24
285. Решење о именовању два члана Управног
одбора Народног позоришта ''Тоша Јовановић''
Зрењанин ..................................................... 536/24
286. Решење о разрешењу председника и два
члана Управног одбора Народног музеја у
Зрењанину ................................................... 537/24
287. Решење о именовању председника и два
члана Управног одбора Народног музеја у
Зрењанину ................................................... 537/24
288. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Народног музеја у Зрењанину ...... 538/24
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296. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Центра за социјални рад града
Зрењанина ................................................... 542/24
297. Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора Културног центра Зрењанина ....... 542/24
298. Решење о именовању члана Надзорног
одбора Културног центра Зрењанина ....... 542/24
299. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин''
Зрењанин ..................................................... 543/24
300. Решење о образовању жалбене комисије
....................................................................... 546/25
301. Исправка Решења о образовању и
меновању председника, чланова, секретара и
њихових заменика Градске изборне комисије у
сталном саставу у Зрењанину.................... 547/25
302. Исправка Решења о образовању и
меновању Комсије за стамбена питања ... 547/25
303. Решење о расписивању избора за Савете и
Надзорне одборе месних заједница на
територији града Зрењанина ..................... 605/28

289. Решење о разрешењу три члана Управног
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка-Зрењанин ............................................ 538/24

304. Решење о расписивању избора за Надзорне
одборе Месних заједница “Тараш” Тараш и
“Михајлово” Михајлово на територији града
Зрењанина ................................................... 606/28

290. Решење о именовању три члана Управног
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка-Зрењанин ............................................ 539/24

305. Решењe о престанку мандата одборника
Скупштине
града
Зрењанина
Жељке
Милошевић ................................................. 607/29

291. Решење о разрешењу два члана Надзорног
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка-Зрењанин ............................................ 539/24

306. Решењe о потврђивању мандата одборника
Скупштине града Зрењанина Немање Топића
....................................................................... 607/29

292. Решење о именовању два члана Надзорног
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка-Зрењанин ............................................ 540/24

307. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и
допунама Статута Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Зрењанин ..................................................... 641/29

293. Решење о разрешењу председника и три
члана Управног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина ......................................... 540/24
294. Решење о именовању председника и три
члана Управног одбора Центра за социјални рад
града Зрењанина ......................................... 541/24
295. Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора Центра за социјални рад града
Зрењанина ................................................... 541/24

308. Решењe о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин ................................... 642/29
комуналног предузећа
- Статут Јавног
„Чистоћа и зеленило“ Зрењанин ............... 642/29
309. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и
допунама Статута Јавног
комуналног
предузећа
''Зрењанинска
обједињена наплата'' Зрењанин ................. 655/29
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310. Решењe о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа ''Градска стамбена агенција''
Зрењанин ..................................................... 656/29
- Статут Јавног предузећа „Градска
стамбена агенција“ Зрењанин ................... 656/29
311. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и
допунама Статута Јавног
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи''
Зрењанин ..................................................... 665/29
312. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавне установе
''Спортски објекти'' Зрењанин ................... 665/29
313. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Народног
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин .. 665/29
314. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Народног музеја
Зрењанин ..................................................... 666/29
315. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Културног центра
Зрењанина ................................................... 666/29
316. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Историјског
архива Зрењанин ........................................ 666/29
317. Решењe о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Савремене
галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин
....................................................................... 667/29
318. Решењe о именовању Комисије за
спровођење
референдума
за
увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Лазарево'' Лазарево за период од 01.01.2017. до
31.12. 2021. године ..................................... 667/29
319. Решењe о именовању
Комисије за
спровођење
референдума за увођење
самодоприноса на територији Месне заједнице
''Перлез'' Перлез за период од 01.01.2017. до
31.12.2026. године ...................................... 668/29
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322. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез
....................................................................... 670/29
323. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез
....................................................................... 670/29
324. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац
....................................................................... 671/29
325. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Братство'' Арадац
....................................................................... 671/29
326. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево
....................................................................... 672/29
327. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево
....................................................................... 672/29
328. Решењe о разрешењу два члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин ....... 673/29
329. Решењe о именовању два члана Школског
одбора Медицинске школе Зрењанин ....... 673/29
330. Решењe о разрешењу три члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
''Никола Тесла'' Зрењанин .......................... 673/29
331. Решењe о именовању три члана Школског
одбора Електротехничке и грађевинске школе
''Никола Тесла'' Зрењанин .......................... 674/29
332. Решењe о разрешењу два члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
....................................................................... 675/29
333. Решењe о именовању два члана Школског
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин
....................................................................... 675/29
334. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Техничке школе Зрењанин ............ 676/29

320. Решењe о разрешењу члана Школског
одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић''
Зрењанин ..................................................... 669/29

335. Решењe о именовању члана Школског
одбора Техничке школе Зрењанин ............ 676/29

321. Решењe о именовању члана Школског
одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић''
Зрењанин ..................................................... 669/29

336. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе ''Резервати природе''
Зрењанин ..................................................... 698/31
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337. Решење о именовању председника и два
члана Управног одбора Јавне установе
''Резервати природе'' Зрењанин ................. 699/31

351. Решење о именовању члана Школског
одбора ОШ ''Соња Маринковић'' Зрењанин
....................................................................... 714/31

338. Решење о именовању председника и члана
Надзорног одбора Јавне установе ''Резервати
природе'' Зрењанин .................................... 699/31

352. Решење о разрешењу члана Школског
одбора ОШ 1. Октобар'' Ботош ................. 715/31

339. Решење о давању сагласности на Статут
Туристичке организације града Зрењанина
....................................................................... 700/31
- Статут Туристичке организације града
Зрењанина ................................................... 700/31
340. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавног предузећа
''Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина'' Зрењанин ................................ 708/31
341. Решење о именовању вршиоца дужности
директора Туристичкe организацијe града
Зрењанина ................................................... 710/31
342. Решење о разрешењу директора ''Јавног
предузећа за урбанизам'' Зрењанин .......... 711/31
343. Решење о именовању вршиоца дужности
директора ''Јавног предузећа за урбанизам''
Зрењанин ..................................................... 711/31
344. Решење о разрешењу председника
Комисије за спровођење конкурса за избор
директора Јавних предузећа ...................... 711/31
345. Решење о именовању председника и члана
Комисије за спровођење конкурса за избор
директора Јавних предузећа ...................... 712/31
346. Решење о разрешењу члана Управног
одбора Савеза аматерских КУД града
Зрењанина ................................................... 712/31
347. Решење о именовању члана Управног
одбора Савеза аматерских КУД града
Зрењанина ................................................... 713/31
348. Решење о разрешењу члана Школског
одбора ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин
....................................................................... 713/31

353. Решење о именовању члана Школског
одбора ОШ 1. Октобар'' Ботош ................. 715/31
354. Решење о давању сагласности на Статут
Јавне установе ''Резервати природе'' Зрењанин
....................................................................... 716/31
- Статут Јавне установе ''Резервати
природе'' Зрењанин .................................... 716/31
355. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора ЈКП ''Зрењанинска обједињена
наплата'' Зрењанин ..................................... 724/31
356. Решење о именовању вршиоца дужности
директора ЈКП ''Зрењанинска обједињена
наплата'' Зрењанин ..................................... 725/31
357. Решење о измени Решења о образовању и
именовању чланова Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији града
Зрењанина ................................................... 725/31
358. Решење о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2017.
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 ................................ 726/31
359. Решење о одређивању оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање на
територији града Зрењанина ..................... 739/32
360. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и
допунама Статута Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Зрењанин ....................................................1001/34

349. Решење о именовању члана Школског
одбора ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин
....................................................................... 713/31

361. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и
допунама Статута Јавног
комуналног предузећа ''Градска топлана''
Зрењанин ....................................................1001/34

350. Решење о разрешењу члана Школског
одбора ОШ ''Соња Маринковић'' Зрењанин
....................................................................... 714/31

362. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Апотеке
Зрењанин ....................................................1002/34
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363. Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Јавне установе
''Резервати природе'' Зрењанин ............... 1002/34
- Одлука о изменама и допунама Статута
Јавне установе ''Резервати природе'' Зрењанин
......................................................................1003/34
364. Решење о давању сагласности на Одлуку о
допунама Статута Туристичке организације
града Зрењанина ........................................1003/34
- Одлука о допунaмa Статута Туристичке
организације града Зрењанина .................1004/34
365. Решење о измени Решења о именовању
вршиоца дужности директора Јавне установе
''Резервати природе'' Зрењанин ............... 1005/34
366. Решење о измени Решења о именовању
председника и два члана Управног одбора Јавне
установе ''Резервати природе'' Зрењанин
..................................................................... 1005/34
367. Решење о измени Решења о именовању
председника и члана Надзорног одбора Јавне
установе ''Резервати природе'' Зрењанин
..................................................................... 1006/34
368. Решење о разрешењу вршиоца дужности
директора
Јавног
комуналног предузећа
''Водовод и канализација'' Зрењанин ...... 1006/34
369. Решење о именовању директора Јавног
комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Зрењанин ................................................... 1006/34
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Зрењанина ................................................. 1009/34
376. Решење о разрешењу члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић''
Зрењанин ................................................... 1010/34
377. Решење о именовању члана Школског
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић''
Зрењанин ................................................... 1010/34
378. Решење о образовању и избору
председника и чланова Савета за здравље
..................................................................... 1011/34
379. Решење о висини закупнине за површине
јавне намене ради постављања киоска за 2017.
годину ........................................................ 1012/34
380. Решење о давању сагласности ЈКП ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин на цене услуга
управљања пијацама, паркирањима и пословним
простором .................................................. 1019/35
381. Решење о давању сагласности ЈП ''Градска
стамбена агенција'' Зрењанин на цене услуга
давања у закуп пословног и стамбеног простора
..................................................................... 1019/35
382. Решење о давању сагласности ЈКП
''Чистоћa и зеленилo'' Зрењанин на корекцију
цена погребних услуга ............................. 1024/37

370. Решење о разрешењу председника и два
члана Надзорног одбора Историјског архива
Зрењанин ................................................... 1007/34

383. Решење о давању сагласности ''Јавном
предузећу за урбанизам'' Зрењанин на цену
услуге из члана 2. Ценовника ''Јавног предузећа
за урбанизам'' за услугу израде плана генералне
регулације Лазарево (МЗ Лазарево и МЗ
Златица) ..................................................... 1024/37

371. Решење о именовање председника и два
члана Надзорног одбора Историјског архива
Зрењанин ................................................... 1007/34

384. Решење о давању сагласности ЈКП ''Пијаце
и паркинзи'' Зрењанин на цене пијачних услуга
..................................................................... 1025/37

372. Решење о разрешењу председника и
чланова Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин .................. 1008/34

385. Закључак којим се налаже ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин да изврши прерасподелу
потраживања по основу рачуна за даљинско
грејање за месеце децембар 2015.године, јануар
и фебруар 2016. године и то на следећи начин:
............................................................................. 1/1

373. Решење о именовању председника и
чланова Управног одбора Завода за заштиту
споменика културе Зрењанин .................. 1008/34
374. Решење о разрешењу члана Управног
одбора
Центра за социјални рад града
Зрењанина ................................................. 1009/34
375. Решење о именовању члана Управног
одбора Центра за социјални рад града

386.
Закључак
о
усвајању
Програма
мониторинга квалитета ваздуха на територији
града Зрењанина у току 2016. и 2017. Године
........................................................................... 18/4
- Програм мониторинга квалитета ваздуха
на територији града Зрењанинa у току 2016. и
2017. Године ................................................... 19/4
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387. Закључак у вези обавезивања ЈКП ''Чистоћа
и зеленило'' Зрењанин да износ средстава
трансферисан од стране града Зрењанина
користи за куповину садница које ће се
користити за озелењавање реконструисане
површине Трга Слободе .............................. 122/6
388. Закључак о усвајању Измена и допуна
Програма мониторинга квалитета ваздуха на
територији града Зрењанина у току 2016. и
2017. године ................................................ 147/12
- Измене и допуне Програма мониторинга
квалитета ваздуха на територији града
Зрењанина у току 2016. и 2017. године
....................................................................... 147/12
389. Закључак о усвајању Програма коришћења
средстaва буџетског Фонда за заштиту животне
средине града Зрењанина у 2016. години
....................................................................... 150/12
- Програм коришћења средстaва буџетског
Фонда за заштиту животне средине града
Зрењанина у 2016. години ......................... 150/12
390. Закључак o прихватању Извештаја Градске
изборне комисије Зрењанин о спроведеним
изборима за одборнике Скупштине града
Зрењанина одржаним дана 24. априла 2016.
године, број: 020-7/16-110-8-I од 17. маја 2016.
године .......................................................... 171/18
391. Закључак о разматрању годишњег
извештаја Заштитника грађана града Зрењанина
за 2015. годину ............................................ 458/21
- Годишњи извештај Заштитника грађана
града Зрењанина за 2015. годину .............. 459/21
392. Закључак о усвајању Годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта града Зрењанина за
2016. годину ................................................ 507/23
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396. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за заштиту од пожара на
територији града Зрењанина ..................... 687/30
397. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за збрињавање и евакуацију
угроженог становништва на територији града
Зрењанина ................................................... 687/30
398. Закључак о образовању Стручнооперативног тима за пољопривреду на
територији града Зрењанина ..................... 688/30
399. Закључак о образовању Стручнооперативног тима зимске службе на територији
града Зрењанина ......................................... 689/30
400. Закључак којим се налаже јавним
предузећима и другим облицима организовања
чији је оснивач град Зрењанин да 50% добити,
односно вишка прихода над расходима по
завршном рачуну за 2015. годину уплате у буџет
града Зрењанина ......................................... 710/31
401. Закључак о усвајању Измене и допуне
Програма расподеле средстава остварених од
давања у закуп пољопривредног земљишта,
односно, пољопривредног објекта у државној
својини за 2016. годину ............................. 738/32
- Измене и допуне Програма расподеле
средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног
земљишта,
односно,
пољопривредног објекта у државној својини за
2016. годину ................................................ 738/32
402. Правилник о додели новчаних средстава
ученицима средњих школа и студентима са
територије града Зрењанина за постигнуте
резултате рада ................................................... 3/2
Правилник о критеријумима за
остваривање права на финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу у граду Зрењанину у
2016. Години ............................................ 11/4

403.

393. Закључак о усвајању Програма мера за
унапређење услова живота на територији града
Зрењанина у 2016. години ......................... 684/30
- Програм мера за унапређење услова
живота на територији града Зрењанина у 2016.
години .......................................................... 684/30

404. Правилник о избору, ангажовању и
финансирању личног пратиоца детета и ученика
којима је потребна додатна подршка ........... 14/4
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