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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46. 
став 1. тачка 5. и став 6. и члана 49. став 1. 
Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07), а у вези члана 48. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  11.07.2008. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ТАПАИ 
ЈАНОШУ, одборнику Скупштине града 
Зрењанина, изабраном на изборима одржаним 
11.05.2008. године, престао мандат одборника 
преузимањем функције која је, у складу са 
законом, неспојива с функцијом одборника.  
 2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. 
Закона о локалним изборима  (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07) регулисано је да 
одборнику престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран преузимањем посла, односно 
функције које су, у складу са законом, неспојиве 
с функцијом одборника. 
  Законом о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) у члану 30. 
став 1.  регулисано је да одборник не може бити 
запослени у општинској управи и лице које 
именује, односно поставља скупштина општине. 
 Одредбам члана 45. став 8. истог закона 
регулисано је да одборнику који буде изабран за 
члана општинског већа престаје одборнички 
мандат, а одредбом члана 66. став 5. закона 
регулисано је да се одредбе закона које се односе 
на општинско веће примењују и на градско веће.  

 Скупштина града је на седници одржаној 
дана 27.06.2008. године изабрала Тапаи Јаноша 
за члана градског већа града Зрењанина.  
 На основу напред наведеног, а у складу 
са чланом 48. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/08) Комисија за мандатна питања је у свом 
Извештају број: 06-69/08-I-04-01 од 03.07.2008. 
године утврдила постојање разлога за престанак 
мандата  одборника Тапаи Јаноша. 
  бзиром да, сагласно одредбама члана 49. 
Закона о локалним изборима, скупштина 
одлучује о престанку мандата одборника, то се 
доноси решење као у диспозитиву. 
            

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  

 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Тапаи Јаношу,  Зрењанин, ул.Хуњади 
Јаноша  бр. 151/а  и 
 2. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-67-1/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46. 
став 1. тачка 5. и став 6. и члана 49. став 1. 
Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07), а у вези члана 48. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 18/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  11.07.2008. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЧАПО ДЕЈАНУ, 
одборнику Скупштине града Зрењанина, 
изабраном на изборима одржаним 11.05.2008. 
године, престао мандат одборника преузимањем 
функције која је, у складу са законом, неспојива 
с функцијом одборника.  
 2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 46. став 1. тачка 5. 
Закона о локалним изборима  (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07) регулисано је да 
одборнику престаје мандат пре истека времена 
на које је изабран преузимањем посла, односно 
функције које су, у складу са законом, неспојиве 
с функцијом одборника. 
  Законом о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) у члану 30. 
став 1.  регулисано је да одборник не може бити 
запослени у општинској управи и лице које 
именује, односно поставља скупштина општине. 
 Скупштина града је на седници одржаној 
дана 27.06.2008. године именовала Чапо Дејана 
за вршиоца дужности директора Јавног 
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин.  
 На основу напред наведеног, а у складу 
са чланом 48. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/08) Комисија за мандатна питања је у свом 
Извештају број: 06-69/08-I-04-01 од 03.07.2008. 
године утврдила постојање разлога за престанак 
мандата  одборника Чапо Дејана. 
 Обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. Закона о локалним изборима, скупштина 
одлучује о престанку мандата одборника, то се 
доноси решење као у диспозитиву. 
             

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Чапо Дејану,  Зрењанин, ул.Милентија 
Поповића бр. 7  и 
 2. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            

Број: 06-67-2/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. и 
56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези 
члана 48. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/08), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 11.07.2008. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ  мандат одборнику 
Скупштине града Зрењанина  СТЕВИЦИ РАДУ . 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одребом члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), регулисано је да, кад одборнику 
престане мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат припада подносиоцу изборне 
листе са чије листе је био изабран одборник коме 
је престао мандат, те да тај мандат изборна 
комисија додељује кандидату кога одреди 
подносилац изборне листе и да изборна комисија 
одборнику издаје уверење да је изабран.  
 Подносилац изборне листе ''Заједно за 
Војводину- лига  социјалдемократа Војводине –
Ненад Чанак'' са које је био изабран одборник 
Чапо Дејан a коме је престао мандат, одредио је 
кандидата за доделу одборничког мандата, а који 
је у складу са чланом 48. став 4. Закона о 
локалним изборима дао писмену сагласност да 
прихвата мандат одборника. 
 На основу напред наведеног и Извештаја 
Комисије за мандатна питања број: 06-69/08-I-
04-01 од 03.07.2008. године, Градска изборна 
комисија је у складу са законским одредбама 
издала  Стевици Раду  уверење да је изабран за 
одборника Скупштине града Зрењанина. 
 Обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима 
Скупштина одлучује о потврђивању мандата 
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нових одборника, то jе донето решење као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Стевици Раду , Зрењанин, ул.  Косте 
Абрашевића бр. 64 и  
 2. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-67-3/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. и 
56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), а у вези 
члана 48. Пословника Скупштине града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 18/08), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 11.07.2008. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ  мандат одборнику 
Скупштине града Зрењанина  ПУШКАШ 
ЈАНОШУ. 

2. Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Одребом члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), регулисано је да, кад одборнику 
престане мандат пре истека времена на које је 
изабран, мандат припада подносиоцу изборне 
листе са чије листе је био изабран одборник коме 
је престао мандат, те да тај мандат изборна 
комисија додељује кандидату кога одреди 
подносилац изборне листе и да изборна комисија 
одборнику издаје уверење да је изабран.  

 Подносилац изборне листе ''Magyar 
koaliciò – Pásztor István, Мађарска коалиција-
Иштван Пастор'' са које је био изабран одборник 
Тапаи Јанош a коме је престао мандат, одредио 
је кандидата за доделу одборничког мандата, а 
који је у складу са чланом 48. став 4. Закона о 
локалним изборима дао писмену сагласност да 
прихвата мандат одборника. 
 На основу напред наведеног и Извештаја 
Комисије за мандатна питања број: 06-74/08-I-
04-01 од 10.07.2008. године, Градска изборна 
комисија је у складу са законским одредбама 
издала  Пушкаш Јаношу  уверење да је изабран 
за одборника Скупштине града Зрењанина. 
 Обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима 
Скупштина одлучује о потврђивању мандата 
нових одборника, то jе донето решење као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 48 
часова од дана доношења Решења.  
 
 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 1. Пушкаш Јаношу, Зрењанин, ул.  Бачка 
бр. 71 и  
 2. Архиви. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-67-4/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 191. став 1. Устава 

Републике Србије (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 98/2006), члана 20. 
Закона о територијалној организацији Републике 
Србије (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 129/2007), члана 11. и члана 32. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 11.07.2008. године, донела је  
 

     С  Т  А  Т  У  Т  
        ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА 

 
I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
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Предмет уређивања 
 

Члан 1.  
 

Овим Статутом, у складу са законом, 
уређују се права и дужности Града Зрењанина (у 
даљем   тексту: Град), начин, услови и облици 
њиховог остваривања, облици и инструменти 
остваривања људских и мањинских права у 
Граду, број одборника Скупштине града, 
организација и рад органа и служби, начин 
учешћа грађана у управљању и одлучивању о 
пословима из надлежности Града, оснивање и 
рад месне заједнице и других облика месне 
самоуправе, као и друга питања од значаја за 
Град. 

Положај Града 
 

Члан 2.   
 

Град је територијална јединица у којој 
грађани остварују право на локалну самоуправу 
у складу са Уставом, законом и овим Статутом.  

Грађани који имају бирачко право и 
пребивалиште на територији Града, управљају 
пословима Града у складу са законом и овим 
Статутом.  

Грађани учествују у остваривању 
локалне самоуправе путем грађанске 
иницијативе, збора грађана, референдума, 
других облика учешћа грађана у обављању 
послова Града и преко својих одборника у 
Скупштини града, у складу са Уставом, законом 
и овим Статутом.  

 
Територија 

 
Члан  3. 

 
Територију Града, утврђену  законом, 

чине насељена места, односно подручја 
катастарских општина које улазе у њен састав, и 
то: 
Ред. 
Бр. 

НАСЕЉЕНО 
МЕСТО 

КАТАСТАРСКА 
ОПШТИНА 

1. АРАДАЦ СРПСКИ АРАДАЦ 
СЛОВАЧКИ 
АРАДАЦ 

2. БАНАТСКИ 
ДЕСПОТОВАЦ 

БАНАТСКИ 
ДЕСПОТОВАЦ 

3. БЕЛО БЛАТО БЕЛО БЛАТО 
4. БОТОШ БОТОШ 
5. ЕЛЕМИР ЕЛЕМИР 

СРПСКИ ЕЛЕМИР 

6. ЕЧКА ЕЧКА 

Ред. 
Бр. 

НАСЕЉЕНО 
МЕСТО 

КАТАСТАРСКА 
ОПШТИНА 

7. ЗРЕЊАНИН ЗРЕЊАНИН I 
ЗРЕЊАНИН II 
ЗРЕЊАНИН III 

8. ЈАНКОВ 
МОСТ 

ЈАНКОВ МОСТ 

9. КЛЕК КЛЕК 
10. КНИЋАНИН КНИЋАНИН 
11. ЛАЗАРЕВО ЛАЗАРЕВО 
12. ЛУКИНО 

СЕЛО 
ЛУКИНО СЕЛО 

13. ЛУКИЋЕВО ЛУКИЋЕВО 
14. МЕЛЕНЦИ МЕЛЕНЦИ 
15. МИХАЈЛОВО МИХАЈЛОВО 
16. ОРЛОВАТ ОРЛОВАТ 
17. ПЕРЛЕЗ ПЕРЛЕЗ 
18. СТАЈИЋЕВО СТАЈИЋЕВО 
19. ТАРАШ ТАРАШ 

ТАРАШ I 
20. ТОМАШЕВАЦ ТОМАШЕВАЦ 
21. ФАРКАЖДИН ФАРКАЖДИН 
22. ЧЕНТА                 ЧЕНТА 

 
Својство правног лица 

 
Члан 4. 

 
Град има својство правног лица. 
Седиште Града је у Зрењанину, улица 

Трг Слободе број 10.  
 

Језик и писмо 
 

Члан  5. 
 

На територији Града у службеној 
употреби је српски језик и ћирилично писмо. 

На територији Града у службеној 
употреби су и језици националних мањина: 
мађарски, румунски и словачки језик и њихова 
писма.  

Симболи Града 
 

Члан  6. 
 

Град има грб и заставу. 
Грб Града је стилизовани приказ Успења 

Пресвете Богородице, у облику који је за симбол 
града установљен 1769. године. 

Застава Града је правоугаоног облика, са 
размерама 3:2 ( дужина према висини), беле боје, 
са грбом Града у средини. 

 Употреба грба и заставе Града ближе се 
уређује одлуком Скупштине града. 
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Употреба симбола Града 
 

Члан 7. 
 

Застава и грб Града могу се истицати 
само уз државне симболе. 

У службеним просторијама органа Града 
истичу се државни симболи, симболи 
Аутономне Покрајине Војводине, грб и застава 
Града, као и симболи националних мањина чији 
је језик у службеној употреби на територији 
Града у складу са законом.  
 

Печат 
 

Члан 8. 
 

Органи Града имају печат. 
Печат је округлог облика са исписаним 

текстом: Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина, Град Зрењанин, Зрењанин 
и грбом Републике Србије, у средини печата. 

Текст печата исписује се у 
концентричним круговима око грба Републике 
Србије, у складу са законом. 

 Текст печата исписује се на српском 
језику, ћириличним писмом и на мађарском, 
румунском и словачком језику и писму.   
 

Празници Града 
 

Члан 9. 
 

Град има празнике. 
Празници Града утврђује се посебном 

одлуком Скупштине града. 
 

Награде и јавна признања 
 

Члан  10. 
 
 

Град установљава награде, јавна 
признања и звање почасног грађанина Града 
Зрењанина. 

Награде, јавна признања  и звање 
почасног грађанина, додељују се поводом 
празника Града. 

Поводом празника Града, додељују се 
награде и јавна признања појединцима и 
правним лицима, за значајна остварења у 
области привреде, науке, културе и другим 
областима. 

Скупштина града може истакнутим 
личностима, за посебне заслуге за развој Града, 
да додели звање почасног грађанина. 

Установљење награда, признања и звања 
почасног грађанина, услови и начин њихове 
доделе,  регулишу се посебном одлуком коју 
доноси Скупштина града. 
 
Утврђивање назива делова насељених места 

 
Члан  11. 

 
Град утврђује називе улица, тргова, 

градских четврти и других делова насељених 
места на својој територији посебном одлуком, уз 
претходну сагласност министарства надлежног 
за послове локалне самоуправе.  
            У поступку промене назива улица, тргова, 
градских четврти и других делова насељених 
места у којима живе припадници националних 
мањина прибавља се мишљење националног 
савета националне мањине чији је језик у 
службеној употреби на територији Града. 
 

Јавност рада 
 

Члан 12. 
 

Рад органа Града је јаван.    
Јавност рада, по правилу, обезбеђује се: 

1. путем издавања билтена, информатора, 
сарадњом са медијима, презентовањем 
одлука и других аката јавности и 
постављањем интернет презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу 
са законом, овим Статутом и одлукама 
органа Града; 

3. и у другим случајевима утврђеним овим 
Статутом и другим актима органа Града. 

 
Имовина Града 

 
Члан 13. 

 
Град има своју имовину. 
Имовином Града самостално управљају и 

располажу органи Града, у складу са законом. 
 
      II. НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 
 

Надлежности града 
 

Члан 14. 
 

Град врши надлежности општине 
утврђене Уставом и законом, послове из оквира 
права и дужности Републике који су му законом 
поверени, као и послове које му повери 
Аутономна Покрајина Војводина  својом 
одлуком. 
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Надлежности утврђене Уставом и законом 

 
Члан  15. 

 
Град, у вршењу своје надлежности, преко 

својих органа, у складу са Уставом и законом: 
1) доноси програме развоја Града и појединих 

делатности; 
2) доноси просторни план Града; 
3) доноси урбанистичке планове; 
4) доноси буџет и усваја завршни рачун; 
5) утврђује, наплаћује и контролише изворне 

приходе који му припадају у складу са 
законом; 

6) утврђује стопе изворних прихода Града, као 
и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такса и накнада; 

7) уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и 
дистрибуција воде, пречишћавање и 
одвођење атмосферских и отпадних вода, 
производња и снабдевање паром и топлом 
водом, линијски градски и приградски 
превоз путника у друмском саобраћају, 
одржавање чистоће у Граду, одржавање 
депонија, уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца, паркова, зелених, 
рекреационих и других јавних површина, 
јавних паркиралишта, јавна расвета, 
уређивање и одржавање гробаља и 
сахрањивање и др.), као и организационе, 
материјалне и друге услове за њихово 
обављање; оснива јавна предузећа ради 
обављања комуналних делатности на својој 
територији; 

8) стара се о одржавању стамбених зграда и 
безбедности њиховог коришћења и утврђује 
висину накнаде за одржавање стамбених 
зграда; 

9) спроводи поступак исељења бесправно 
усељених лица у станове и заједничке 
просторије у стамбеним зградама; 

10) доноси програме уређења грађевинског 
земљишта, уређује и обезбеђује вршење 
послова уређења и коришћења грађевинског 
земљишта и утврђује висину накнаде за 
уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта; 

11) доноси планове и програме и спроводи 
пројекте локалног економског развоја, стара 
се о унапређењу општег оквира за 
привређивање у Граду, промовише 
економске потенцијале Града, иницира 
усклађивање образовних профила у школама 
са потребама привреде, олакшава пословање 
постојећих привредних субјеката и подстиче 

оснивање нових привредних субјеката и 
отварање нових радних места; 

12) уређује и обезбеђује коришћење пословног 
простора којим управља, утврђује висину 
накнаде за коришћење пословног простора и 
врши надзор над коришћењем пословног 
простора; 

13) стара се о заштити животне средине, доноси 
програме коришћења и заштите природних 
вредности и програме заштите животне 
средине, односно локалне акционе и 
санационе планове, у складу са стратешким 
документима и својим интересима и 
специфичностима и утврђује посебну 
накнаду за заштиту и унапређење животне 
средине; 

14) уређује и обезбеђује обављање послова који 
се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, 
коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у 
насељу; 

15) уређује и обезбеђује посебне услове и 
организацију ауто-такси превоза путника; 

16) уређује и обезбеђује организацију превоза у 
линијској пловидби који се врши на 
територији Града, и одређује делове обале и 
воденог простора на којима се могу градити 
хидрограђевински објекти и постављати 
пловни објекти; 

17) оснива робне резерве и утврђује њихов обим 
и структуру, уз сагласност надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба 
локалног становништва; 

18) оснива установе и организације у области 
основног образовања и културе од значаја за 
Град и за припаднике свих националних 
заједница, примарне здравствене заштите, 
физичке културе, спорта, дечје заштите и 
туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање;   

19) оснива установе у области социјалне 
заштите, прати и обезбеђује њихово 
функционисање, даје дозволе за почетак рада 
установа социјалне заштите, које оснивају 
друга правна и физичка лица, утврђује 
испуњеност услова за пружање услуга 
социјалне заштите, утврђује нормативе и 
стандарде за обављање делатности установа 
чији је оснивач, доноси прописе о правима у 
социјалној заштити и обавља послове 
државног старатеља; 

организује вршење послова у вези са заштитом 
културних добара од значаја за Град и за 
националне заједнице чији припадници живе на 
територији Града, подстиче развој културног и 
уметничког стваралаштва припадника свих 
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националних заједница на територији Града, 
обезбеђује средства за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области 
културе од значаја за Град и за националне 
заједнице чији припадници живе на територији 
Града и ствара услове за рад музеја и библиотека 
и других установа културе чији је оснивач;  
20) организује заштиту од елементарних и 

других већих непогода и заштиту од пожара 
и ствара услове за њихово отклањање, 
односно ублажавање њихових последица; 

21) доноси основе заштите, коришћења и 
уређења пољопривредног земљишта и стара 
се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна 
подручја, стара се о коришћењу пашњака и 
одлучује о привођењу пашњака другој 
култури; 

22) уређује и утврђује начин коришћења и 
управљања изворима, јавним бунарима и 
чесмама, утврђује водопривредне услове, 
издаје водопривредне сагласности и 
водопривредне дозволе за објекте локалног 
значаја; 

23) стара се и обезбеђује услове за очување, 
коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; 

24) подстиче и стара се о развоју туризма на 
својој територији и утврђује висину 
боравишне таксе; 

25) стара се о развоју и унапређењу 
угоститељства, занатства и трговине, уређује 
радно време, места на којима се могу 
обављати одређене делатности и друге 
услове за њихов рад; 

26) управља имовином Града и користи средства 
у државној својини и стара се о њиховом 
очувању и увећању; 

27) уређује и организује вршење послова у вези 
са држањем и заштитом домаћих и 
егзотичних животиња; 

28) организује вршење послова правне заштите 
својих права и интереса; 

29) образује органе, организације и службе за 
потребе Града и уређује њихову 
организацију и рад; 

30) ствара услове за унапређивање, остваривање 
и заштиту људских права;  

31) доноси стратегије и усваја посебне мере у 
циљу отклањања неједнакости и стварања 
једнаких могућности остваривања људских и 
мањинских права, помаже развој различитих 
облика самопомоћи и солидарности са 
лицима са посебним потребама, као и са 
лицима која су суштински у неједнаком 
положају са осталим грађанима и подстиче 
активности и пружа помоћ организацијама 

инвалида и другим социјално-хуманитарним 
организацијама на својој територији; 

32) подстиче и помаже развој задругарства; 
33) организује службу правне помоћи 

грађанима; 
34) стара се о остваривању, заштити и 

унапређењу људских права и индивидуалних 
и колективних права припадника 
националних мањина и етничких група; 
стара се о остваривању, заштити и 
унапређењу равноправности жена и 
мушкараца, усваја стратегије и посебне мере 
усмерене на стварање једнаких могућности 
остваривања права и отклањање 
неравноправности; 

35) утврђује језике и писма националних мањина 
који су у службеној употреби на територији 
Града и обезбеђује њихово равноправно 
коришћење у поступцима пред органима 
Града, јавним предузећима, установама и 
организацијама и службама чији је оснивач 
Град; обезбеђује исписивање назива места, 
река, језера и других географских назива, 
назива улица и тргова, назива органа Града, 
саобраћајних знакова, обавештења и 
упозорења за јавност, и других јавних 
натписа на језику и писму националне 
мањине који је у службеној употреби у Граду 
према његовој традицији;  

36) стара се о јавном информисању од локалног 
значаја и обезбеђује услове за јавно 
информисање на српском језику и језицима 
националних мањина који се користе на 
територији Града, оснива телевизијске и 
радио станице ради извештавања на језицима 
националних мањина који су у Граду у 
службеној употреби; 

37) прописује прекршаје за повреде градских 
прописа; 

38) образује инспекцијске службе и врши 
инспекцијски надзор над извршењем 
прописа и других општих аката из 
надлежности Града; 

39) образује комуналну полицију, обезбеђује и 
организује вршење послова комуналне 
полиције; 

40) уређује организацију и рад мировних већа; 
41) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и 

другог обележја Града; 
42) помаже рад организација и удружења 

грађана; 
43) уређује и ствара услове за бригу о младима, 

доноси и реализује стратегију и акциони 
план политике за младе и ствара услове за 
омладинско организовање; 

44) поверава уговором, на начелима 
конкуренције и јавности, правном или 
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физичком лицу обављање  појединих 
 послова из своје надлежности; 

45) обавља и друге послове од непосредног 
интереса за грађане, у складу с Уставом, 
законом, овим Статутом и другим актима. 

 
Јавне службе Града 

 
Члан 16. 

      
За остваривање својих права и дужности 

и за задовољавање потреба локалног 
становништва Град може посебном одлуком 
оснивати: предузећа, установе, органе и друге 
организације које врше јавну службу.  

 
 Јавно правобранилаштво Града 

 
Члан 17. 

 
 Послове правне заштите имовинских 
права и интереса Града обавља Јавно 
правобранилаштво. 
 Делокруг и начин рада Јавног 
правобранилаштва  регулисаће се посебном 
одлуком. 
 

Састав органа јавних служби Града 
 

Члан 18. 
 

Град је дужан да води рачуна о 
националном саставу становништва Града и 
одговарајућој заступљености националних 
мањина приликом именовања чланова  у 
управним и надзорним одборима јавних 
предузећа, установа, организација и служби чији 
је оснивач Град.  
 
III. ОРГАНИ ГРАДА 

 
Органи Града 

 
Члан 19. 

 
Органи Града су: Скупштина града, 

Градоначелник, Градско веће и Градска управа. 
 

Презумпција надлежности 
 

Члан 20.  
 

Послове Града врше органи Града у 
оквиру своје надлежности утврђене законом и 
овим Статутом. 

Ако законом или другим прописом није 
утврђено који орган је надлежан за обављање 

послова из надлежности Града, све послове који 
се односе на уређивање односа из надлежности 
Града врши Скупштина града, а послове који су 
по својој природи извршни врше Градоначелник 
и Градско веће. 

Ако се према природи посла не може 
утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог 
члана, надлежна је Скупштина града. 
 
1. Скупштина града  

 
Положај Скупштине града 

 
Члан 21. 

 
Скупштина града је највиши орган Града 

који врши основне функције локалне власти, 
утврђене Уставом, законом и овим Статутом. 

 
Састав Скупштине града 

 
Члан 22. 

 
Скупштину града чине одборници које 

бирају грађани на непосредним изборима, тајним 
гласањем, у складу са законом и овим Статутом. 
 

Сазивање конститутивне седнице 
 

Члан 23. 
 

Седницу новог сазива Скупштине града 
сазива председник Скупштине претходног 
сазива, у року од 15 дана од дана објављивања 
резултата избора.             

Уколико председник Скупштине из 
претходног сазива не сазове седницу новог 
сазива у року из става 1. овог члана, седницу 
новог сазива сазваће најстарији одборник у року 
од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.  

Седницом председава најстарији 
одборник до избора председника Скупштине 
града. 

 
Конституисање Скупштине града 

 
Члан 24. 

 
Скупштина града се сматра 

конституисаном избором председника 
Скупштине града и постављењем секретара 
Скупштине града. 
 

Број одборника 
 

Члан 25. 
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Скупштина града  има 67 одборника. 
 

Мандат 
 

Члан 26. 
 

Одборници се бирају на четири године. 
Одборнику почиње и престаје 

одборнички мандат под условима и на начин 
утврђен законом. 
 

Неспојивост функција 
 

Члан 27. 
 

Одборник не може бити запослен у 
Градској управи и лице које именује, односно 
поставља Скупштина града у органима Града, 
предузећима и установама чији је оснивач. 

Ако запослени у Градској управи буде 
изабран за одборника, права и обавезе по основу 
рада мирују му док траје његов одборнички 
мандат. 
           Даном потврђивања одборничког мандата 
лицима која је именовала, односно поставила  
Скупштина града престаје функција на коју су 
именована, односно постављена. 

 
Имунитет одборника 

 
Члан 28. 

 
           Одборник не може бити позван на 
кривичну одговорност, притворен или кажњен 
због изнетог мишљења или давања гласа на 
седници Скупштине града и радних тела. 
 

Права и дужности одборника 
 

  Члан 29. 
 

Право је и дужност одборника да 
учествује у раду Скупштине града и њених 
радних тела, предлаже Скупштини града 
расправу о одређеним питањима, подноси 
предлоге одлука и других аката из надлежности 
Скупштине града и даје амандмане на предлоге 
прописа, поставља питања везана за рад органа 
Града и учествује у другим активностима 
Скупштине града.  

Право је одборника да буде редовно 
обавештаван о питањима од утицаја на вршење 
одборничке дужности, да од органа и служби 
тражи податке који су му потребни за рад, као и 
стручну помоћ у припремању предлога за 
Скупштину града. 

Одборник Скупштине града има право да 
се обраћа Скупштини на било ком језику који је 
у службеној употреби на територији Града.  

Права и дужности одборника ближе се 
одређују Пословником Скупштине града.  
 

Накнада и друга примања одборника 
 

Члан 30. 
 

Право одборника на изгубљену зараду, 
путне трошкове за долазак и одлазак на седницу 
Скупштине града и њених радних тела, дневнице 
и на накнаду других трошкова везаних за 
вршење одборничке функције уређује се 
посебном одлуком Скупштине града. 
 

Надлежност Скупштине града 
 

Члан 31. 
 

  Скупштина града, у складу са законом: 
1) доноси Статут Града и Пословник 

Скупштине града; 
2) доноси буџет и  завршни рачун Града; 
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као 

и начин и мерила за одређивање висине 
локалних такса и накнада; 

4) доноси програм развоја Града и појединих 
делатности; 

5) доноси просторни план и урбанистичке 
планове Града и уређује коришћење 
грађевинског земљишта; 

6) доноси прописе и друге опште акте; 
7) расписује градски референдум и референдум 

на делу територије Града, изјашњава се о 
предлозима садржаним у грађанској 
иницијативи и утврђује предлог одлуке о 
самодоприносу; 

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и 
организације, утврђене Статутом Града и 
врши надзор над њиховим радом; 

9) именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, 
чији је оснивач или већински власник Град 
ако законом није другачије регулисано и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом; 

10) бира и разрешава председника Скупштине 
града и заменика председника Скупштине 
града; 

11) поставља и разрешава секретара и заменика 
секретара Скупштине града; 

12) бира и разрешава Градоначелника и, на 
предлог Градоначелника, бира заменика 
Градоначелника  и чланове Градског већа; 
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13) утврђује градске таксе и друге локалне 
приходе који Граду припадају по закону; 

14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта; 

15) доноси акт о јавном задуживању Града, у 
складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

16) прописује радно време угоститељских, 
трговинских и занатских објеката; 

17) даје мишљење о републичком, покрајинском 
и регионалном просторном плану; 

18) даје мишљење о законима којима се уређују 
питања од интереса за локалну самоуправу; 

19) даје сагласност на употребу имена, грба и 
другог обележја Града; 

20) доноси акт о организацији Градске управе на 
предлог Градског већа; 

21) подноси иницијативу за покретање поступка 
оснивања, укидања или промене територије 
Града; 

22) доноси годишњи програм прибављања 
непокретности за потребе органа Града, уз 
сагласност Владе Републике Србије и 
покреће поступак отуђења непокретности 
пред надлежним органима; 

23) оснива стална и повремена радна тела за 
разматрање питања из њене надлежности; 

24) разматра извештаје о раду и даје сагласност  
на програм рада корисника средстава буџета 
и јавних предузећа, установа и других јавних 
служби чији је оснивач или већински 
власник Град; 

25) одлучује о сарадњи и удруживању са 
градовима и општинама, удружењима, 
невладиним организацијама;  

26) информише јавност о свом раду; 
27)  покреће поступак за оцену уставности и 

законитости закона или другог општег акта 
Републике Србије или Аутономне Покрајине 
Војводине којим се повређује право на 
локалну самоуправу; 

28) разматра годишњи извештај заштитника 
грађана о остваривању људских и 
мањинских права у Граду;  

29) усваја етички кодекс понашања 
функционера;  

30) доноси мере и усваја препоруке за 
унапређење људских и мањинских права; 

31) стара се о одржавању и утврђује висину 
накнаде за одржавање стамбених зграда 
којима управља Град, као и критеријуме и 
начин плаћања трошкова одржавања 
пословних просторија и станова у којима се 
обавља пословна делатност; 

32)  уређује и обезбеђује развој комуналних 
делатности као и организационе, 
материјалне и друге услове за њихово 
обављање; 

33)  доноси програме уређења грађевинског 
земљишта, уређује и обезбеђује вршење 
послова уређења и коришћења грађевинског 
земљишта и утврђује висину накнаде за 
уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта; 

34)  утврђује и обезбеђује коришћење пословног 
простора којим управља Град и утврђује 
висину накнаде за коришћење пословног 
простора; 

35) уређује и обезбеђује обављање послова који 
се односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, 
коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у 
насељу; 

36)  уређује и обезбеђује посебне услове и 
организацију ауто такси превоза; 

37)  стара се о заштити животне средине, доноси 
програме коришћења и заштите природних 
вредности и програме заштите животне 
средине и утврђује посебну накнаду за 
заштиту и унапређење животне средине; 

38)  оснива установе и организације у области 
основног образовања, културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, 
спорта, дечје и социјалне заштите и туризма, 
прати и обезбеђује њихово функционисање; 

39) обезбеђује заштиту културних добара од 
значаја за Град, подстиче развој културно 
уметничког аматеризма, ствара услове за рад 
музеја, библиотека и других установа 
културе чији је оснивач; 

40)  организује заштиту од елементарних и 
других већих непогода и заштиту од пожара 
и ствара услове за њихово отклањање, 
односно ублажавање њихових последица; 

41)  доноси основе заштите коришћења и 
уређења пољопривредног земљишта, и стара 
се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна 
подручја и стара се о коришћењу пашњака и 
утрина и одлучује о привођењу пашњака 
другој култури; 

42)  уређује и утврђује начин коришћења и 
управљања изворима, јавним бунарима и 
чесмама; 

43)  утврђује услове за држање и заштиту 
домаћих животиња и обезбеђује услове 
карантина за животиње у унутрашњем 
промету; 

44)  уређује опште услове за уређење насеља на 
својој територији, коришћење јавних и 
других површина и услове и начин 
коришћења простора за паркирање; 

45)  уређује услове и начин изградње, односно 
постављања и уклањања објеката на јавним 
површинама у насељеним местима и на 
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неизграђеном грађевинском земљишту, 
уређује услове за уклањање објеката који 
представљају непосредну опасност за живот 
и здравље људи, за суседне објекте и 
безбедност саобраћаја; 

46)  уређује опште услове и начин изградње и 
одржавање водовода у сеоским насељима; 

47)   утврђује Програм коришћења стамбеног и 
пословног простора; 

48)  утврђује Програм употребе и коришћења 
средстава стечених реализацијом Програма 
из тачке 47. овог члана; 

49) издаје ''Службени лист Града Зрењанина'' ; 
50) обавља и друге послове утврђене  законом, 

овим Статутом и другим актима. 
 

Кворум за рад и одлучивање 
 

Члан 32. 
 
 Скупштина града одлучује ако седници 
присуствује већина од укупног броја одборника. 
 Одлуке се доносе већином гласова 
присутних одборника, уколико законом или  
Статутом није друкчије одређено. 
 Скупштина града одлучује већином 
гласова од укупног броја одборника о:  
-  доношењу, изменама и допунама Статута 
Града; 
-  доношењу Пословника Скупштине града; 
-  доношењу буџета и завршног рачуна Града; 
-  расписивању референдума; 
- утврђивању предлога одлуке о увођењу 
самодоприноса; 
- избору и разрешењу председника и заменика 
председника Скупштине града; 
-  избору и разрешењу Градоначелника и 
заменика  Градоначелника; 
-  избору и разрешењу чланова Градског  већа; 
-  давању мишљења о територијалној промени 
Града; 
- одлуци о сарадњи и удруживању са другим 
јединицама локалне самоуправе и одлуци о 
сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 
другим државама; 
-  одлуци о јавном задуживању Града; 
-  одлуци о градским изборним јединицама; 
-  одлуци о генералном урбанистичком плану; 
-  одлуци о Стратегији одрживог развоја Града; 
-  одлуци о делокругу, саставу, избору чланова и 
начину рада Савета за међунационалне односе; 
-   и у другим случајевима утрђеним законом и 
овим Статутом. 

Сазивање 
 

Члан 33. 
 

Седницу Скупштине града сазива 
председник Скупштине града, по потреби, а 
најмање једном у три месеца. 

Председник Скупштине града је дужан 
да седницу закаже на захтев Градоначелника, 
Градског већа или једне трећине одборника, у 
року од седам дана од дана подношења захтева, 
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у 
року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Ако председник Скупштине града не 
закаже седницу у року из става 2. овог члана, 
седницу може заказати подносилац захтева, а 
председава одборник кога одреди подносилац 
захтева. 

Председник Скупштине града може 
одложити седницу коју је сазвао само у случају 
када не постоји кворум потребан за рад, а у 
другим случајевима о одлагању седнице 
одлучује Скупштина града.  

 
Јавност рада 

 
Члан 34. 

 
Седнице Скупштине града су јавне. 
За јавност рада Скупштине града 

одговоран је председник Скупштине града.  
Позиви и материјал за седнице 

Скупштине града достављају се средствима 
јавног информисања ради упознавања јавности.  

Седницама Скупштине града могу 
присуствовати представници средстава јавног 
информисања, овлашћени представници 
предлагача, као и друга заинтересована лица, у 
складу са Пословником Скупштине града.  

Скупштина града може одлучити да 
седница Скупштине града не буде јавна због 
разлога безбедности и одбране земље и других 
посебно оправданих разлога који се констатују 
пре утврђивања дневног реда.  
 

Радна тела Скупштине града 
 

Члан 35. 
 

Скупштина града образује следећа 
стална радна тела: 

1) Комисију за прописе; 
2) Комисију за персонална питања; 
3) Комисију за  мандатна питања; 
4) Комисију за представке и предлоге. 

Скупштина града може образовати и 
друга стална радна тела у складу са законом и 
Статутом Града. 

Скупштина града посебним актом може 
образовати и повремена радна тела, ради 
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разматрања одређених питања из њене 
надлежности. 

Надлежност и број чланова, начин 
избора и разрешења, као и начин рада сталних 
радних тела, утврђује се Пословником 
Скупштине града, а надлежност и број чланова 
других радних тела утврђују се одлуком о 
њиховом образовању. 
 

Председник Скупштине града 
 

Члан 36. 
 

Скупштина града има председника . 
Председник Скупштине града организује 

рад Скупштине града, сазива и председава 
њеним седницама, остварује сарадњу са 
Градоначелником и Градским већем, стара се о 
остваривању јавности рада, потписује акта која 
Скупштина града доноси и обавља друге послове 
утврђене овим Статутом и Пословником 
Скупштине града. 
            

Избор председника Скупштине града 
 

Члан 37. 
 

Председник Скупштине града се бира из 
реда одборника, на предлог најмање трећине 
одборника, на време од четири године, тајним 
гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника Скупштине града. 

Одборник може да учествује у 
предлагању само једног кандидата. 

Ако у првом кругу гласања ниједан од 
предложених кандидата не добије већину, у 
другом  кругу гласаће се за два кандидата који су 
у првом кругу имали највећи број гласова.  

У другом кругу изабран је кандидат који 
добије већину гласова од укупног броја 
одборника.  

Ако ни у другом кругу ниједан од 
предложених кандидата не добије потребну 
већину гласова, понавља се поступак 
кандидовања и избора.  
 
Разрешење председника Скупштине града 

 
Члан  38. 

 
Председник Скупштине града може бити 

разрешен и пре истека времена за које је 
изабран, на исти начин на који је биран.  

Предлог се подноси у писаној форми и 
мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по 
поступку који је предвиђен за његов избор. 

Заменик председника Скупштине града 
 

Члан 39. 
 

Председник Скупштине града има 
заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. 

Заменик председника Скупштине града 
бира се и разрешава на исти начин као и 
председник Скупштине града.            
 

Секретар Скупштине града 
 

Члан 40. 
 

Скупштина града има секретара који се 
стара о обављању стручних послова у вези са 
сазивањем и одржавањем седница Скупштине 
града и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов 
рад. 

Секретар Скупштине града се поставља 
на четири године, на предлог председника 
Скупштине града, и може бити поново 
постављен. 

За секретара Скупштине града може бити 
постављено лице са завршеним правним 
факултетом, положеним стручним испитом за 
рад у органима управе и радним искуством од 
најмање три године. 

Скупштина града може, на образложен 
предлог председника Скупштине града, 
разрешити секретара и пре истека мандата. 

Секретар Скупштине града може имати  
заменика који га замењује у случају његове 
одсутности. 

Заменик секретара Скупштине града 
поставља се и разрешава на исти начин и под 
истим условима као и секретар. 

Секретар Скупштине града је одговоран 
за благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган 
Републике, односно Аутономне покрајине који 
врши надзор над радом и актима Скупштине 
града.  

Пословник Скупштине града 
 

Члан 41. 
 

Начин припреме, вођење и рад седнице 
Скупштине града и друга питања везана за рад 
Скупштине града уређују се њеним 
Пословником. 
 
2. Извршни органи Града 
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Извршни органи 
 

Члан 42. 
 

Извршни органи Града су Градоначелник 
и Градско веће. 
 
2.1. Градоначелник 
 

Избор Градоначелника 
 

Члан 43. 
 

Градоначелника бира Скупштина града, 
из реда одборника, на време од четири године, 
тајним гласањем, већином гласова од укупног 
броја одборника Скупштине града. 

Градоначелник има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност. 

Председник Скупштине града предлаже 
кандидата за Градоначелника. 

Кандидат за Градоначелника предлаже 
кандидата за заменика Градоначелника из реда 
одборника, кога бира Скупштина града на исти 
начин као и Градоначелника. 
 

Неспојивост функција 
 

Члан 44. 
 

Градоначелнику и заменику 
Градоначелника избором на ове функције 
престаје мандат одборника у Скупштини града. 

 
Надлежност  

 
Члан 45. 

 
Градоначелник:  

1) представља и заступа Град; 
2) предлаже начин решавања питања о којима 

одлучује Скупштина града; 
3) наредбодавац је за извршење буџета; 
4) усмерава и усклађује рад Градске управе; 
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен 

законом, овим Статутом или            одлуком 
Скупштине града; 

6) поставља и разрешава помоћнике 
Градоначелника и секретара 
Градоначелника; 

7) оснива градску службу за инспекцију и 
ревизију коришћења буџетских средстава; 

8) даје сагласност на опште акте којима се 
уређују број и структура запослених у 
установама које се финансирају из буџета 
Града и на број и структуру запослених и 

других лица која се ангажују на остваривању 
програма или дела програма 
корисника буџета Града; 

9) одлучује о давању на коришћење, односно у 
закуп, као и о отказу уговора о давању на 
коришћење, односно у закуп и стављању 
хипотеке на непокретности које користе 
органи Града, у складу са законом. 

10) информише јавност о свом раду; 
11) подноси жалбу Уставном суду Републике 

Србије ако се појединачним актом или 
радњом државног органа или органа Града 
онемогућава вршење надлежности  Града; 

12) образује стручна саветодавна радна тела за 
поједине послове из своје надлежности; 

13) врши и друге послове утврђене законом, 
овим Статутом и другим актима.  

Градоначелник је одговоран за 
благовремено достављање података, списа и 
исправа, када то захтева надлежни орган 
Републике, односно  Аутономне Покрајине 
Војводине, који врши надзор над радом и актима 
извршних органа Града и Градске управе. 
 
2.2. Градско веће 
 

Састав и избор 
 

Члан 46. 
 

Градско веће чине Градоначелник, 
заменик Градоначелника, као и до 11 чланова 
Градског већа. 

Градоначелник је председник Градског 
већа. 

Заменик Градоначелника је члан 
Градског већа по функцији. 

Чланове Градског већа бира Скупштина 
града, на период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Градског већа 
предлаже кандидат за Градоначелника.  
      

Неспојивост функција 
 

Члан 47. 
 

Чланови Градског већа не могу 
истовремено бити и одборници, а могу бити 
задужени за једно или више одређених подручја 
из надлежности Града. 

Одборнику који буде изабран за члана 
Градског већа престаје одборнички мандат. 
 

Надлежност 
 

Члан 48. 
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Градско веће: 

1) предлаже статут, буџет, акт о организацији 
Градске управе и друге одлуке и акте које 
доноси Скупштина града; 

2) непосредно извршава и стара се о 
извршавању одлука и других аката 
Скупштине града; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању 
у случају да Скупштина града не  донесе 
буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Градске управе, 
поништава или укида акте Градске управе, 
који нису у сагласности са законом, статутом 
и другим општим актом или одлуком, које 
доноси Скупштина града; 

5) решава у управном поступку у другом 
степену о правима и обавезама грађана, 
предузећа и установа и других организација 
у управним стварима из надлежности Града; 

6) стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и дужности 
Републике, односно аутономне покрајине; 

7) поставља и разрешава начелника Градске 
управе; 

8) образује стручна саветодавна радна тела за 
поједине послове из своје надлежности; 

9) информише јавност о свом раду;  
10) доноси Пословник о раду на предлог 

Градоначелника; 
11) поставља секретара Градског већа на 

предлог Градоначелника; 
12) решава сукоб надлежности између Градске 

управе и других предузећа, организација и 
установа када на основу одлуке Скупштине 
града одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака;  

13) даје сагласност на акт о унутрашњем 
уређењу и систематизацији Градске управе; 

14) врши и друге послове утврђене законом, 
овим Статутом, одлукама Скупштинe града и 
другим актима. 

 
Положај Градоначелника 

 у Градском већу 
 

Члан 49. 
 

Градоначелник представља Градско веће, 
сазива и води његове седнице.  

Градоначелник је одговоран за 
законитост рада Градског већа. 

 
Секретар Градског већа 

 
Члан 50. 

 

 Градско веће има секретара који се стара 
о обављању стручних послова у вези са 
сазивањем и одржавањем седница Градског већа 
и његових радних тела и руководи 
административним пословима везаним за њихов 
рад. 
 Секретар Градског већа се поставља, на 
предлог Градоначелника, на четири године и 
може бити поново постављен. 
 За секретара Градског већа може бити 
постављено лице са завршеним правним 
факултетом, положеним стручним испитом за 
рад у органима управе и радним искуством од 
најмање три године. 
 

Кворум за рад и одлучивање 
 

Члан 51. 
 

Градско веће може да одлучује ако 
седници присуствује већина од укупног броја 
његових чланова. 

Градско веће одлучује већином гласова 
присутних чланова, ако законом или овим 
Статутом  за поједина питања није предвиђена 
друга већина. 
 

Пословник Градског већа 
 

Члан 52. 
 

Организација, начин рада и одлучивања 
Градског већа детаљније се уређују његовим 
Пословником, у складу са законом и овим 
Статутом. 
 

Подношење извештаја Скупштини града 
 

Члан 53. 
 

Градоначелник и Градско веће дужни су 
да редовно извештавају Скупштину града, по 
сопственој иницијативи или на њен захтев, а 
најмање једном годишње, о извршавању одлука 
и других аката Скупштине града. 

 
Разрешење Градоначелника 

 
Члан 54. 

 
Градоначелник може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на образложен 
предлог најмање трећине одборника, на исти 
начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење 
Градоначелника мора се расправљати и 
одлучивати у року од 15 дана од дана 
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достављања предлога председнику Скупштине 
града.  

Ако Скупштина града не разреши 
Градоначелника, одборници који су поднели 
предлог за разрешење не могу поново 
предложити разрешење Градоначелника, пре 
истека рока од шест месеци од одбијања 
претходног предлога. 

 
Дејство разрешења Градоначелника 

 
Члан 55. 

 
Разрешењем Градоначелника престаје 

мандат заменика Градоначелника и Градског 
већа. 
 

Разрешење заменика Градоначелника, 
 односно члана Градског већа 

 
Члан 56. 

 
Заменик Градоначелника, односно члан 

Градског већа може бити разрешен и пре истека 
времена на које је биран, на предлог 
Градоначелника или најмање једне трећине 
одборника, на исти начин на који је изабран. 

Истовремено са предлогом за разрешење 
заменика Градоначелника или члана Градског 
већа, Градоначелник је дужан да Скупштини 
града поднесе предлог за избор новог заменика 
Градоначелника или члана Градског већа, која 
истовремено доноси одлуку о разрешењу и о 
избору.  
            Градоначелник, заменик Градоначелника 
или члан Градског већа који су разрешени или су 
поднели оставку, остају на дужности и врше 
текуће послове, до избора новог 
Градоначелника, заменика Градоначелника или 
члана Градског већа. 

 
Престанак мандата извршних органа Града 
 због престанка мандата Скупштине града 

 
Члан 57. 

 
Престанком мандата Скупштине града 

престаје мандат Градоначелнику и Градском 
већу, с тим да они врше текуће послове из своје 
надлежности до ступања на дужност новог 
Градоначелника и Градског већа, односно 
председника и чланова привременог органа ако 
је Скупштини града мандат престао због 
распуштања Скупштине града. 
 
3. Градска управа  

 

Градска управа 
 

Члан 58. 
 

За вршење управних послова у оквиру 
права и дужности Града и одређених стручних 
послова за потребе Скупштине града, 
Градоначелника и Градског већа, образује се 
Градска управа. 

Надлежност 
 

Члан 59. 
 

Градска управа: 
1) припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина града, Градоначелник и 
Градско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине 
града, Градоначелника и Градског већа; 

3) решава у управном поступку у првом 
степену о правима и дужностима грађана, 
предузећа, установа и других организација у 
управним стварима из надлежности Града; 

4) обавља послове управног надзора над 
извршавањем прописа и других општих 
аката Скупштине града; 

5) извршава законе и друге прописе чије је 
извршавање поверено Граду; 

6) обавља стручне и друге послове које утврди 
Скупштина града, Градоначелник и Градско 
веће; 

7) доставља извештај о свом раду на извршењу 
послова из надлежности Града и поверених 
послова, Градоначелнику, Градском већу и 
Скупштини града по потреби, а најмање 
једном годишње. 

 
Начела деловања Градске управе 

 
Члан 60. 

 
Градска управа поступа према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално и 
дужна је да грађанима омогући једнаку правну 
заштиту у остваривању права, обавеза и правних 
интереса. 

Градска управа је дужна да грађанима 
омогући брзо и делотворно остваривање 
њихових права и правних интереса. 

Градска управа је дужна да сарађује са 
грађанима и да поштује личност и достојанство 
грађана. 

 
Организација Градске управе 

 
Члан 61. 
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Градска управа се образује као 
јединствени орган.   

У Градској управи се образују 
организационе јединице за вршење сродних 
управних, стручних и других послова.  

 
Руковођење 

 
Члан 62. 

 
Градском управом руководи начелник. 
За начелника Градске управе може бити 

постављено лице које има завршен правни 
факултет, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање пет година радног 
искуства у струци. 
 

Постављење начелника 
 и заменика начелника Градске управе 

 
Члан 63. 

 
Начелника Градске управе поставља 

Градско веће, на основу јавног огласа, на пет 
година. 

Начелник Градске управе може имати 
заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. 

Заменик начелника Градске управе 
поставља се на исти начин и под истим условима 
као начелник.  

Руководиоце организационих јединица у 
управи распоређује  начелник Градске управе. 
 

Одговорност начелника 
 

Члан 64. 
 

Начелник за свој рад и рад Градске 
управе одговара Скупштини града и Градском 
већу у складу са овим Статутом и Одлуком 
о Градској управи. 

Градско веће може разрешити начелника, 
односно заменика начелника на образложен 
предлог Градоначелника или најмање једне 
трећине чланова Градског већа. 

Предлог за разрешење начелника, 
односно заменика начелника може поднети и 
најмање трећина одборника Скупштине града. 

 
Сукоб надлежности 

 
Члан 65. 

 

 Начелник Градске управе решава сукоб 
надлежности између унутрашњих 
организационих јединица. 
 

Помоћници Градоначелника и секретар 
Градоначелника 

 
Члан 66. 

 
Градоначелник поставља своје 

помоћнике у Градској управи. 
Помоћници градоначелника покрећу 

иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења 
у вези са питањима која су од значаја за развој 
Града у областима за које су постављени и врше 
и друге послове утврђене актом о организацији 
Градске управе. 

У Градској управи може се поставити 
највише пет помоћника Градоначелника. 

У Градској управи може се поставити и 
секретар Градоначелника.  

 
Уређење Градске управе 

 
Члан 67. 

 
Одлуку о Градској управи доноси 

Скупштина града на предлог Градског већа. 
Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији Градске управе доноси 
начелник  уз сагласност Градског већа. 

Приликом запошљавања у Градској 
управи, надлежни орган Града је дужан да води 
рачуна о сразмерној заступљености запослених у 
складу са националним саставом становништва 
Града. 
 

Овлашћења у вршењу управног надзора 
 

Члан 68. 
 

Градска управа у обављању управног 
надзора може: 
1) наложити решењем извршење мера и радњи 

у одређеном року; 
2) изрећи мандатну казну; 
3) поднети пријаву надлежном органу за 

учињено кривично дело или привредни 
преступ и поднети захтев за покретање 
прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно 
забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, 
за предузимање мера за које је тај орган 
надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена 
законом, прописом или општим актом. 
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Примена прописа о управном поступку 
 

Члан 69. 
 

У поступку пред Градском управом, у 
коме се решава о правима, обавезама и 
интересима грађана и правних лица примењују 
се прописи о управном поступку. 
 

Услови за обављање управних послова 
 

Члан 70. 
 

Послове Градске управе који се односе 
на остваривање права, обавеза и интереса 
грађана и правних лица могу обављати лица која 
имају прописану школску спрему, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе 
и одговарајуће радно искуство, у складу са 
законом и другим прописом. 

 
Изузеће 

 
Члан 71. 

 
О изузећу начелника Градске управе 

решава Градско веће. 
О изузећу службеног лица у Градској 

управи решава начелник. 
 

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА 
 

Средства за обављање послова и извори 
средстава 

 
Члан 72. 

 
За обављање послова Града утврђених 

Уставом и законом, за обављање законом 
поверених послова из оквира права и дужности 
Републике као и за обављање појединих послова 
које јој из своје надлежности одлуком повери 
Аутономна Покрајина Војводина, Граду 
припадају приходи и примања утврђени 
законом. 

Послови Града финансирају се из 
изворних и уступљених прихода, трансфера, 
примања по основу задуживања и других 
прихода и примања утврђених законом.  

 
Ненаменски карактер прихода 

 
Члан 73. 

 
 Сви приходи Града су општи приход 
буџета Града и могу се користити за било коју 
намену, у складу са законом и одлуком о буџету 

Града, сем оних прихода чији је наменски 
карактер утврђен законом. 

 
Буџет и завршни рачун 

 
Члан 74. 

 
Скупштина града доноси буџет Града за 

сваку календарску годину, у којем се исказују 
сви приходи и примања, задуживања и друге 
финансијске трансакције, расходи и издаци, у 
складу са законом.  

По истеку године за коју је буџет донет 
саставља се завршни рачун  Града који се 
заснива на консолидованим финансијским 
подацима из главне књиге трезора и подацима из 
извештаја завршних рачуна директних 
корисника буџетских средстава и завршних 
рачуна организација обавезног социјалног 
осигурања.  

 
Одговорност за извршење буџета 

 
Члан 75. 

 
За извршење буџета Града 

Градоначелник одговара Скупштини града. 
Градска  управа обавезна је да редовно 

прати извршење буџета и по потреби, а најмање 
два пута годишње, информише Градоначелника.  
             

Самодопринос 
 

Члан 76. 
 
 Ради решавања одређених питања од 
непосредног интереса за локално становништво 
може се увести самодопринос за територију 
Града или један његов део. 
 Иницијативу за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса може поднети орган 
Месне заједнице уз предходно изјашњавање 
збора грађана или једна трећина одборника 
Скупштине града. 
 Уз иницијативу се подноси и програм 
којим се утврђују извори, намена и начин 
обезбеђења укупних финансијских средстава за 
реализацију пројекта који је предмет Одлуке. 
 Одлуку о увођењу самодоприноса 
грађани доносе референдумом у складу са 
прописима којима је уређен поступак 
непосредног изјашњавања грађана. 
 Скупштина града утврђује Предлог 
одлуке о увођењу самодоприноса на начин и по 
поступку предвиђеном за доношење Статута 
Града, доноси Одлуку о расписивању 
референдума о увођењу самодоприноса и 
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именује Комисију за спровођење референдума и 
утврђује њене задатке. 
 
V. НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА  У 
ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Облици непосредног учешћа грађана 
 

Члан  77. 
 

Облици непосредног учешћа грађана у 
остваривању локалне самоуправе су:  грађанска 
иницијатива, збор грађана и референдум. 

 
1. Грађанска иницијатива 

 
Члан 78. 

 
Грађани путем грађанске иницијативе 

предлажу Скупштини града  доношење акта 
којим ће се уредити одређено питање из 
надлежности Града, промену Статута или других 
аката и расписивање референдума у складу са 
законом и Статутом. 

О предлогу из става 1. овог члана 
Скупштина града је дужна да одржи расправу и 
достави образложен одговор грађанима у року 
од 60 дана од добијања предлога. 

 
Члан 79. 

 
За пуноважно покретање грађанске 

иницијативе потребан је потпис 10% грађана 
који имају бирачко право и пребивалиште на 
територији Града. 

 
2. Збор грађана 

 
Члан 80. 

 
Збор грађана се сазива за део територије 

Града и то: за подручје месне заједнице или дела 
месне заједнице, насеља или дела насеља. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о 
питањима из надлежности органа Града. 

 
Члан 81. 

 
Збор грађана обавезно сазива 

Градоначелник за разматрање питања о којима 
Скупштина града закључи да се збор сазове. 

 
Члан 82. 

 
 Збор грађана може се одржати и 
пуноважно одлучивати, ако је на њему присутно 
најмање 5% грађана са бирачким правом. 

Члан 83. 
 

 Право одлучивања на збору грађана 
имају грађани који имају бирачко право и 
пребивалиште на подручју за које је збор грађана 
сазван. 

Члан 84. 
 

 Збор грађана већином гласова присутних 
усваја захтеве и предлоге и упућује их 
Скупштини града или појединим органима и 
службама Града. 
 Органи и службе Града дужни су да у 
року од 60 дана од одржавања збора грађана, 
размотре захтеве и предлоге грађана и о њима 
заузму став, односно донесу одговарајућу 
одлуку или меру и о томе обавесте грађане. 
 

3. Референдум 
 

Члан 85. 
 
 Референдумом се одлучује о: 

- промени назива насељених места,  
- другим питањима утврђеним 

Статутом. 
Референдумом грађани одлучују о 

питањима из надлежности Скупштине града за 
која Скупштина града то одлучи. 
  

Члан 86. 
 

 Право изјашњавања на референдуму 
имају грађани који у складу са прописима о 
изборима имају бирачко право и пребивалиште 
на територији за  коју се расписује референдум. 
 На референдуму којим се стварају права 
и обавезе грађана чије је пребивалиште ван 
територије за коју се расписује референдум, 
право изјашњавања имају и ти грађани. 

 
Члан 87. 

 
 Референдум  се може расписати за 
територију Града, за поједине делове Града, за 
месну заједницу, за део месне заједнице, 
насељено место или део насељеног места. 

Скупштина града дужна је да распише 
референдум о питању из њене надлежности на 
предлог који поднесе 20% бирача од укупног 
бирачког тела у Граду, на начин утврђен 
законом и овим Статутом. 
  

Члан 88. 
 

Предлог за расписивање референдума 
могу поднети: 
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- најмање 10% бирача од укупног бирачког 
тела у Граду, када се референдум расписује 
за целу територију Града; 

- најмање  10%   бирача од укупног бирачког 
тела месне заједнице, када се референдум 
расписује за подручје месне заједнице, део 
месне заједнице, насеље или део насеља; 

- најмање трећина одборника од укупног броја 
одборника; 

- органи месних заједница; 
- Градоначелник. 

Скупштина града је обавезна да о сваком 
предлогу за референдум расправља и да о свом 
ставу обавести предлагача. 

Скупштина града доноси одлуку о 
расписивању референдума већином гласова од 
укупног броја одборника. 

 
Члан 89. 

 
Приликом доношења одлуке о 

расписивању референдума, Скупштина града 
именује Комисију за спровођење референдума и 
утврђује њене задатке. 

Одлуком о расписивању референдума 
одређује се рок за спровођење референдума. 

Од дана расписивања до дана 
спровођења референдума не може протећи мање 
од 15 ни више од 90 дана. 

 
Члан 90.  

 
Одлука путем референдума је донета ако 

се за њу изјаснила већина грађана која је гласала, 
под условом  да је гласало више од половине 
укупног броја грађана.  
 
VI.МЕСНА САМОУПРАВА  
 

Облици месне самоуправе 
 

Члан 91. 
 

Ради задовољавања потреба и интереса 
локалног становништва у селима се оснивају 
месне заједнице и други облици месне 
самоуправе. 

Месне заједнице и други облици месне 
самоуправе могу се образовати и у градским 
насељима ( кварт, четврт,  и сл. ). 

У месној заједници, односно другом 
облику месне самоуправе, грађани задовољавају 
заједничке потребе које сами утврде. 

 
Оснивање, промена подручја и укидање  

месне самоуправе 
 

Члан 92. 
 

Скупштина града, одлучује уз претходно 
прибављено мишљење грађана, о образовању, 
подручју за које се образује и укидању месних 
заједница и других облика месне самоуправе. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се 
већином гласова од укупног броја одборника. 
 

Члан 93. 
 

Актима месне заједнице односно другог 
облика месне самоуправе, у складу са Статутом 
Града и актом о оснивању, утврђују се послови 
које врши, органи и поступак избора, 
организација и рад органа, начин одлучивања и 
друга питања од значаја за рад месне заједнице, 
односно другог облика месне самоуправе.  

 
Правни статус месне заједнице 

 
Члан 94. 

 
Месна  заједница, односно други облик 

месне самоуправе има својство правног лица у 
оквиру права и дужности утврђених Статутом и 
одлуком о оснивању. 

 
Средства за рад 

 
Члан 95. 

 
Средства за рад месне заједнице, односно 

другог облика месне самоуправе обезбеђују се 
из: 

1)средстава утврђених одлуком о буџету 
Града, укључујући и самодопринос; 

2) донација; 
3) прихода које месна заједница, односно 

други облик месне самоуправе оствари својом 
активношћу. 

Месна заједница, односно други облик 
месне самоуправе доноси финансијски план на 
који сагласност даје Градско веће. 

Месна заједница, односно други облик 
месне самоуправе користи средства у складу са 
финансијским планом. 
 

Поверавање послова месној самоуправи 
 

Члан 96. 
 

Одлуком Скупштине града може се свим 
и појединим месним заједницама, односно 
другим облицима месне самоуправе поверити 
вршење одређених послова из надлежности 
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Града, уз обезбеђивање за то потребних средста-
ва. 

При поверавању послова полази се од то-
га да ли су ти послови од непосредног и 
свакодневног значаја за живот становника месне 
заједнице, односно другог облика месне 
самоуправе. 
 

Организовање рада Градске управе у  
месним заједницама 

 
Члан 97. 

 
За обављање одређених послова из 

надлежности Градске управе, може се 
организовати рад Градске управе у месним 
заједницама.  

Послове из става 1. овог члана одређује 
Градоначелник на предлог начелника Градске 
управе. 
 
VII.  САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ГРАДА 
 

Сарадња и удруживање Града 
 са општинама и градовима у земљи 

 
Члан 98. 

 
Град, његови органи и службе, као и 

предузећа, установе и друге организације чији је 
оснивач, удружују се и остварују сарадњу са 
другим општинама и градовима и њиховим 
органима и службама у областима од 
заједничког интереса и ради њиховог остварива-
ња могу удруживати средства и образовати 
заједничке органе, предузећа, установе и друге 
организације и установе, у складу са законом и 
овим Статутом. 
 
Сарадња са територијалним заједницама и 
јединицама локалне самоуправе других 

држава 
 

Члан 99. 
 

Град може да остварује сарадњу у 
областима од заједничког интереса са 
одговарајућим територијалним заједницама и 
општинама и градовима у другим државама, у 
оквиру спољне политике Републике Србије, уз 
поштовање територијалног јединства и правног 
поретка Републике Србије, у складу са Уставом 
и законом. 

Одлуку о сарадњи са одговарајућим 
територијалним заједницама, општинама и гра-
довима доноси Скупштина града, уз сагласност 
Владе Републике Србије. 

            Споразум или други акт о успостављању 
сарадње потписује Градоначелник или лице које 
он овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се 
после прибављања сагласности Владе Републике 
Србије. 
 

Удруживање у асоцијације општина и 
градова 

 
Члан 100. 

 
Град може бити оснивач или приступати 

асоцијацијама градова и општина.  
Град оснива и приступа асоцијацијама 

градова и општина ради унапређења развоја 
локалне самоуправе, њене заштите и 
остваривања заједничких интереса. Град, такође, 
кроз чланство у асоцијацијама, размењује 
искуства и остварује сарадњу са градовима и 
општинама у земљи и другим државама, 
учествује у заступању сопственог и заједнички 
утврђеног интереса пред државним органима по-
себно у поступку доношења закона и других ака-
та од значаја за заштиту, унапређење и финанси-
рање локалне самоуправе, као и других прописа 
од значаја за остваривање послова градова и 
општина.  
 

Сарадња са невладиним и другим 
организацијама 

 
Члан 101. 

 
 Органи Града могу сарађивати са 
невладиним организацијама, хуманитарним и 
другим организацијама,  у интересу Града и 
његових грађана.  
 
VIII.  ЗАШТИТА  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 
Заштита права Града  

 
Члан  102. 

 
Заштита права Града обезбеђује се на на-

чин и по поступку утврђеном законом. 
 
Покретање поступка за оцену уставности и 

законитости  
 

Члан 103. 
 

 Скупштина града покреће поступак за 
оцену уставности и законитости закона или 
другог општег акта Републике Србије или 
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Аутономне Покрајине Војводине, којим се 
повређује право на локалну самоуправу. 
 

Право жалбе Уставном суду 
 

Члан 104. 
 

 Градоначелник има право жалбе 
Уставном суду ако се појединачним актом или 
радњом државног органа или органа Града 
онемогућава вршење надлежности Града. 
 

Заштитник грађана 
 

Члан  105. 
 

У Граду се установљава заштитник 
грађана као независан и самосталан орган који се 
стара о остваривању, заштити и унапређењу 
људских и мањинских права зајемчених 
Уставом, законом, потврђеним међународним 
уговорима, општеприхваћеним правилима 
међународног права и Статутом Града. 

Заштитник грађана посебно штити права 
грађана од повреда учињених од стране Градске 
управе као и установа, органа и организација 
које  врше јавна овлашћења, а чији је оснивач 
Град, контролише рад Градске управе и штити 
право грађана на локалну самоуправу, ако је реч 
о повреди прописа и општих аката Града.  

Заштитник грађана доставља годишњи 
извештај Скупштини града. 
 Надлежност и овлашћења, начин 
поступања и избора и престанка дужности 
заштитника грађана, уређују се посебном 
одлуком Скупштине града, у складу са законом. 

 
Члан 106. 

 
У свом деловању заштитник грађана се 

руководи принципима законитости, 
непристрасности, независности и правичности. 
           У обављању својих надлежности 
заштитник грађана сарађује са заштитницима 
грађана у општинама и градовима, 
Покрајинским омбудсманом,  заштитником 
грађана Републике Србије и са омбудсманима и 
њиховим организацијама у иностранству. 

Заштитник грађана штити право грађана 
на локалну самоуправу у складу са одлуком 
Скупштине града.  

Заштитник грађана не може бити члан 
политичке странке и не може обављати ниједну 
јавну функцију нити било коју професионалну 
делатност. 

 
Савет за међунационалне односе 

 
Члан 107. 

  
Оснива се Савет за међунационалне 

односе као самостално радно тело које чине 
представници српског народа и националних 
мањина, у складу са законом. 

Савет разматра питања остваривања, 
заштите и унапређивања националне 
равноправности у Граду, а посебно у областима 
културе, образовања, информисања и службене 
употребе језика и писма; учествује у утврђивању 
градских планова и програма који су од значаја 
за остваривање националне равноправности и 
предлаже мере за постизање националне 
равноправности; предлаже изворе, обим и 
намену буџетских средстава за остваривање 
националне равноправности. 

Савет за међунационалне односе 
промовише међусобно разумевање и добре 
односе међу свим заједницама које живе у граду. 

Делокруг, састав, избор чланова и начин 
рада Савета за међунационалне односе и друга 
питања уређују се одлуком Скупштине града, 
која се доноси већином гласова од укупног броја 
одборника.  
 
IX.  АКТИ ГРАДА 

 
Члан 108. 

 
Скупштина града доноси одлуке, друге 

опште акте, наредбе, решења, закључке, 
препоруке и упутства. 

Градоначелник доноси правилнике, 
наредбе, упутства, решења, закључке и утврђује 
предлоге аката. 

Градско веће доноси пословник, наредбе, 
упутства, решења и закључке. 

Градска управа доноси правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке. 

 
Члан 109. 

 
Предлог одлуке подноси се Скупштини 

града у форми у којој се доноси одлука и мора 
бити образложен. 

Образложење мора да садржи правни 
основ, разлоге и циљеве доношења, процену 
износа финансијских средстава потребних за 
спровођење одлуке и начин обезбеђења 
средстава. 

О предлогу одлуке који повлачи исплату 
из буџета Града, не може се расправљати и 
одлучивати ако није достављен извештај 
надлежне организационе јединице Градске 
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управе о  висини и начину обезбеђења средства 
и како ће се то одразити на буџет Града. 

 
Члан 110. 

 
Одлуке, општи акти и други акти 

Скупштине града морају бити сaгласни са 
законом и овим Статутом. 

Акти Градоначелника и Градског већа 
морају бити сагласни са законом, овим 
Статутом, одлукама и општим актима 
Скупштине града.  

Акти Градске управе морају б
сагласни са законом, овим Статутом, одлукама и 
општим актима органа Града. 

ити                         Прописи општине Зрењанин остају на 
снази до њиховог усклађивања са овим 
Статутом.  

  
Члан 111. 

 
Одлуке и општи акти органа Града 

ступају на снагу најраније осмог дана од дана 
објављивања, осим ако се из оправданих разлога, 
утврђених при њиховом доношењу, не предвиди 
да раније ступају на снагу. 

 
Члан 112. 

 
Статут , одлуке и општи акти Скупштине 

града објављују се у  '' Службеном листу Града 
Зрењанина ''. 

Други акти Скупштине града објављују 
се у '' Службеном листу Града Зрењанина '' када 
је то тим актима предвиђено. 

Акти Градоначелника, Градског већа и 
Градске управе, објављују се у ''Службеном 
листу Града Зрењанина '' када је тим актима то 
предвиђено. 
 
X.  ТУМАЧЕЊЕ,  ДОНОШЕЊЕ И 
ПРОМЕНА СТАТУТА 
 

Аутентично тумачење Статута 
 

Члан  113. 
 

Аутентично тумачење Статута даје Скуп-
штина града на предлог Градског већа. 
 
Поступак за промену или доношење Статута 

 
Члан  114. 

 
Предлог за доношење или промену Ста-

тута града, може поднети најмање 10 одсто бира-
ча Града, трећина одборника и Градоначелник. 

Предлог се подноси у писаном облику са 
образложењем. 

Градско веће предлаже Статут 
Скупштини града. 

Скупштина града усваја акт о доношењу 
или промени Статута већином гласова од укуп-
ног броја одборника. 
 
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Усклађивање прописа са овим статутом 
 

Члан 115.  
 

Прописи општине Зрењанин ускладиће 
се са одредбама овог Статута у року од шест 
месеци  од дана ступања на снагу овог Статута. 

 
Престанак важења Статута 

 
Члан  116. 

 
Даном ступања на снагу овог Статута, 

престаје да важи Статут општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'',  број 
5/2002, 19/2004, 21/2004, 9/2005, 16/2005 и 
19/2006). 

Ступање на снагу 
 

Члан  117. 
 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-67-5/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

209 
На основу члана 46. а у вези члана 39. и 

члана 45. Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06) и 
члана 22. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 16/05- 
пречишћен текст и 19/06)    Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 11.7.2008. 
године донела је  
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О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА 
СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' 
 

Члан 1. 
 

 У циљу просторног уређења, на захтев 
инвеститора ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' Д.О.О. Београд,  
а у складу са Законом о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и 
Просторним планом општине Зрењанин 
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр. 
5/87 и 2/92) приступа се изради Плана детаљне 
регулације станице за снабдевање горивом 
моторних возила ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' (у даљем 
тексту: Регулациони план).  

 
Члан 2. 

 
 Одлуком о приступању изради 
Регулационог плана одређује се  граница 
обухвата Регулационог плана, организација која  
ће израдити Нацрт и Предлог Регулационог 
плана, рок израде Нацрта Регулационог плана, 
орган односно организација, која ће вршити 
надзор над спровођењем ове Одлуке, начин 
финансирања израде Регулационог плана и 
други услови везани за израду овог 
Регулационог плана, у складу са Законом о 
планирању и изградњи.  

 
Члан 3. 

 
 Саставни део ове  Одлуке је Програм за 
израду плана.  
 Програм из става 1. овог члана садржи: 
предвиђени грађевински реон и његову поделу 
на јавно и остало грађевинско земљиште; поделу 
на грађевинске зоне или целине; планиране 
трасе, коридоре и регулацију саобраћајница и 
мрежу јавне комуналне инфраструктуре; као и 
процену потребних средстава за уређење 
саобраћајница и изградњу јавне комуналне 
инфраструктуре и остале податке од значаја за 
израду Регулационог плана.  
 

Члан 4.  
 

Површина која ће се обухватити 
Регилационим планом се налази у к.о. Перлезу, 
са леве стране државног пута првог реда број: 
24.1 (деоница Ечка-Перлез) у правцу раста 
стационаже.  

Почетна тачка граничне линије подручја 
урбанистичког плана налази се у најсевернијем 

прелому подручја, то је тромеђа између парцела 
бр.  4218, 4221 и 3360 КО Перлез. Гранична 
линија подручја одавде иде у правцу југа 
линијом експропријације државног пута првог 
реда бр. 24.1 до тромеђе између државног пута 
првог реда бр. 24.1 и парцела бр. 4222  и 4223 
КО Перлез. У овој тачки се гранична линија 
подручја ломи за око 90° и даље наставља 
граничном линијом између парцела бр.  4422 и 
4423  КО Перлез све до тромеђе ових парцеле са 
пољским путем (парцела бр. 8204 КО Перлез). У 
овој тачки се гранична линија подручја ломи за 
око 250° пресеца пољски пут и долази до 
следеће преломне тачке, тромеђе између парцела 
бр. 4280, 4279 и са пољским путем, парцела бр. 
8204 КО Перлез. У овој тачки се гранична линија 
подручја ломи за око 260° и даље наставља 
јужном страном пољског пута у правцу 
југозапада све до тромеђе између државног пута 
првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 3360 КО 
Перлез), пољског пута (парцела бр. 8204 КО 
Перлез) и парцеле бр. 4268 КО Перлез. У овој 
тачки се гранична линија подручја ломи за око 
120° и даље наставља у правцу југа линијом 
експропријације државног пута првог реда бр. 
24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) до тромеђе 
између државног пута првог реда бр. 24.1 
(парцела бр. 3360 КО Перлез) и парцела бр. 4261 
и 4260 КО Перлез. У овој тачки се гранична 
линија подручја ломи за око 290° пресеца 
државни пут првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 
3360 КО Перлез) долази до следеће преломне 
тачке, тромеђе између парцела бр. 122, 125 КО 
Перлез и државног пута првог реда бр. 24.1 
(парцела бр.  3360 КО Перлез). У овој тачки се 
гранична линија подручја ломи за око 280° и 
даље наставља у правцу севера линијом 
експропријације државног пута првог реда бр. 
24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) до тромеђе 
између државног пута првог реда бр. 24.1 
(парцела бр.  3360 КО Перлез) и парцела бр. 105 
и 101 КО Перлез. У овој тачки се гранична 
линија подручја ломи за око 260° пресеца 
државни пут првог реда бр. 24.1 (парцела бр. 
3360 КО Перлез) долази до прве преломне тачке, 
тромеђе између државног пута првог реда бр. 
24.1 (парцела бр. 3360 КО Перлез) и парцела бр. 
4218 и 4221 КО Перлез . 

 
Члан 5. 

 
 Стручне службе ЈП "Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина" израдиће 
Регулациони план, а инвеститор израде 
регулационог плана је ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' 
Д.О.О. Београд. 

Члан 6. 
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 Регулациони план биће урађен у року од 
60 дана од доношења акта о изради плана, а 
чуваће се код доносиоца плана и у ЈП 
"Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина". 

Члан 7. 
 
 У складу са Законом о планирању и 
изградњи и Правилником о садржини, начину 
израде, начину вршења стручне контроле 
урбанистичког плана, као и условима и начину 
стављања плана на јавни увид (''Службени 
гласник РС'', бр. 12/04) Нацрт Регулационог 
плана подлеже стручној контроли, коју врши 
Комисија. О извршеној стручној контроли 
Комисија саставља извештај, са свим 
примедбама и ставовима по свакој примедби, 
који доставља ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' Зрењанин - предузећу 
које је израдило Регулациони план, а исти су 
дужни да у року од 30 дана од достављања  
извештаја, поступе по датим примедбама.   

 
Члан 8.  

 
 По обављеној провери да ли је 
поступљено по примедбима датим на Стручној 
контроли, Нацрт Регулационог плана ставиће се 
на јавни увид свим заинтересованим правним и 
физичким лицима, оглашавањем у недељном 
листу "Зрењанин". 
 Одлуку о упућивању Плана на јавни увид 
доноси Комисија.  
 Јавни увид траје најмање 15, а најдуже 30 
дана, од  оглашавања у недељном листу 
"Зрењанин". 
 О јавном увиду  стараће се Одељење за 
послове урбанизма, стамбене и комуналне 
послове и заштиту животне средине.  
 Примедбе и предлози са јавног увида 
доставља ће се Комисији путем Одељења за 
послове урбанизма, стамбене и комуналне 
послове и заштиту животне средине у писменој 
форми најкасније последњег дана излагања 
плана на јавни увид. 
 Након обављеног јавног увида, Комисија 
саставља извештај, са прихваћеним примедбама 
и ставовима по примедбама. Овај извештај је 
саставни део образложења предлога плана. 

 
Члан 9. 

 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
вршиће Одељење за послове урбанизма, 
стамбене и комуналне послове и заштиту 
животне средине општине Зрењанин. 

 О реализацији Регулационог плана 
стараће се ЈП "Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина" и ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' Д.О.О. 
Београд. 

Члан 10. 
 

 Одлуком Одељења за послове урбанизма, 
стамбене и комуналне послове и заштиту 
животне средине Општинске управе Зрењанин, у 
вези Стратешке процене утицаја Плана детаљне 
регулације станице за снабдевање горивом 
моторних возила ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' на животну 
средину бр. 501-77/08-IV-05-01 од 12.06.2008. 
године одлучено је да се не израђује стратешка 
процена утицаја на животну средину. 
 

Члан 11. 
 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана објављивања у "Службеном листу града 
Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-67-7/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

 
 На основу члана 9. став 3. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04), Одељење 
за послове урбанизам, стамбене и комуналне 
послове и заштиту животне средине, Општинске 
управе Зрењанин, дана 12.06.2008. године, 
доноси 

О Д Л У К У 
У ВЕЗИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА ''МОБИЛ ПЕТРОЛ'' 

 
Члан 1. 

 
За План детаљне регулације станице за 

снабдевање горивом моторних возила ''МОБИЛ 
ПЕТРОЛ'' не приступа се изради стратешке 
процене утицаја на животну средину. 

 
Члан 2. 

 
 План детаљне регулације станице за 
снабдевање горивом моторних возила ''МОБИЛ 
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ПЕТРОЛ'' (у даљем тексту: План) обухвата 
простор у к.о. Перлез и налази се са леве стране 
државног пута првог реда број: 24.1 (деоница 
Ечка-Перлез) у правцу раста стационаже.  

Локација станице за снабдевање горивом 
моторних возила ''MOBIL PETROL'' налази се у 
зони обрадивих површина уз поменути државни 
пут I реда. Може се евидентирати негативан 
утицај експлоатације пута у погледу загађења 
земљишта, ваздуха и воде као и појава буке. Ова 
загађења могу бити стална (јављају се током 
експлоатације пута), сезонска (јављају се у 
зимским месецима због употребе соли) и 
случајна (јављају се као последица хаварије при 
транспорту опасних материја). Бука која има 
утицај на околину је бука коју праве моторна 
возила која пролазе поменутим путем.  
            На простору обухваћеним планом нема 
шумске вегетације, дендрофауне и угрожених 
биљних и животињских врста. 

На јавном земљишту ће бити обухваћена 
изградња објеката и прикључака инфраструктуре 
према условима корисника  јавног земљишта. 

На простору обухваћеним Планом 
постојаће три функционалне целине, од тога 
једна за снабдевање горивом моторних возила.  
 

Члан 3. 
 

 За План се не приступа  изради 
стратешке процене утицаја на животну средину, 
а критеријуми и разлози се заснивају на 
следећем:  

- Приликом реализације планских 
решења подразумева се спречавање свих видова 
загађења и мора се водити рачуна о очувању и 
унапређењу квалитета животне средине у складу 
са Законом о заштити животне средине 
(Службени гласник РС бр. 135/04). Мере 
заштите подразумевају мере забране извођења 
радова и активности на планираном комплексу 
којима се загађују земљиште, ваздух и воде и 
мења оптимални водни режим. Ради детаљнијег 
сагледавања технологије и евентуалних 
потенцијалних негативних утицаја планираних 
активности (према којима се налази на листи 
пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину средину (Службени 
гласник РС бр. 84/05)) станице за снабдевање 
горивом моторних возила ''MOBIL PETROL'' на 
животну средину неопходна је израда Студије о 
процени утицаја на животну средину у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС бр. 135/04). 

- Кроз Програм за израду Плана,  дате су 
природне карактеристике подручја, локација 
обухваћена Програмом са географским 

положајем, стањем животне средине, концепт 
плана са планираном саобраћајном, комуналном 
инфраструктуром и заштитом животне средине.  

- Како је простор обухваћен Програмом 
предвиђен за конкретне и познате делатности 
процена  утицаја на животну средину као 
превентивна мера заштите животне средине, 
биће заснована на изради студија, где ће се 
прикупити подаци и предвидети штетни утицаји 
одређених пројеката на животну средину, и 
предложити мере како би се негативни утицаји 
спречили, а све на темељу Закона о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник 
РС'' број 135/ 04). 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о 
приступању изради Плана детаљне регулације 
станице за снабдевање горивом моторних возила 
''МОБИЛ ПЕТРОЛ''. 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука се објављује у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА, 
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Број: 501- 77/08-IV-05-01 
Дана: 12.06.2008.године 
З р е њ а н и н              

НАЧЕЛНИК 
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ УРБАНИЗМА, 
СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Никола Халас 
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На основу члана 47. Закона о јавним 
приходима и јавним расходима (''Службени 
гласник РС'', бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 
45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 33/04),  на основу 
члана 43. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 66/05, 
85/06 и 86/06), члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 22. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – 
пречишћен текст и 19/06), Скупштина  града 
Зрењанина на седници одржаној 11.07.2008. 
године,  донела   је 
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О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2008. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету општине Зрењанин за 
2008. годину (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр.19/07 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 7/08) у члану 1. износ: 
''4.759.787.504'' замењује се износом: 
''4.709.730.893'', износ: ''4.493.080.424'' замењује 
се износом: ''4.445.773.813'' и износ од: 
''266.707.080'' замењује се износом: 
''263.957.080''. 

Члан 2.  
 

 У члану 2. износ: ''1.203.027.856'' 
замењује се износом: ''1.220.579.547'' и износ: 
''1.084.483.856'' замењује се износом: 
''1.102.035.547''. 

Члан 3.  
 
 У члану 3. износ: ''1.790.089.028'' 
замењује се износом: ''1.708.780.628'', износ: 
''1.658.498.948'' замењује се износом: 
''1.579.940.548'' и износ: ''131.590.080'' замењује 
се износом: ''128.840.080''.  
      

Члан 4. 
 

 У члану 4. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' економска класификација 711122 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушално одређеном нето 
приходу износ: ''15.400.000'' замењује се 
износом: ''16.500.000'', Економска класификација 
711145 – Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари износ: ''3.200.000'' замењује се 
износом: ''4.700.000'', Економска класификација 
711181- Самодопринос према зарадама 
запослених и по основу пензија на територији 
МЗ и општине износ: ''306.419.000'' замењује се 
износом: ''315.000.000'', Економска 
класификација 711191- Порез на остале приходе 
износ: ''116.000.000'' замењује се износом: 
''150.806.387'', Укупно 711: износ: 
''1.325.719.000'' замењује се износом: 
''1.371.706.387''. Економска класификација 
713421 – Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности  износ: ''99.000.000'' замењује се 
износом: ''90.000.000'', Економска класификација 
713611 – Порез на акције на име и уделе износ: 
''55.000'' замењује се износом: ''230.000'', Укупно 
713: износ: ''259.065.000'' замењује се износом: 
''250.240.000'', Економска класификација 714543- 

Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000'', Економска 
класификација 714548- Накнада за супстанце 
које оштећују озонски омотач износ: ''800.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000'', Економска 
класификација 714552 – Боравишна такса износ: 
''1.600.000'' замењује се износом: ''2.800.000'',  
после Економске класификације 714562 - 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине додаје се нова Економска 
класификација 714574 – Комунална такса за 
држање и коришћење пловних постројења, 
пловних направа и других објеката на води, осим 
пристана који се користе у пограничном речном 
саобраћају у износу од 1.000'',  Укупно 714: 
износ: ''125.730.000'' замењује се износом: 
''128.531.000''. Економска класификација 716111- 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору износ: ''55.000.000'' 
замењује се износом: ''61.000.000'', Укупно 716: 
износ: ''55.000.000 замењује се износом: 
''61.000.000'', Економска класификација 733141 
''Ненаменски трансфери од Републике у корист 
нивоа градова'' износ: ''424.664.318'' замењује се 
износом: ''424.664.320''. Укупно 733: износ: 
''1.282.597.182'' замењује се износом: 
''1.282.597.184'', Економска класификација 
741151- Приходи буџета општине од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака износ: ''13.200.000'' 
замењује се износом: ''14.000.000'', Економска 
класификација 741531- Комунална такса за 
коришћење простора на јавним  површинама или 
испред пословног простора у пословне сврхе, 
осим ради   продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности износ: ''49.000.000'' 
замењује се износом: ''40.000.000'', Укупно 741: 
износ: ''302.200.000'' замењује се износом: 
''294.000.000'', Економска класификација 742152- 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној совији 
која користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета износ:''76.000.000'' замењује се 
износом: ''93.000.000'', Економска класификација 
742251- Општинске административне таксе 
износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом:''4.000.000'', Укупно 742: износ: 
''795.869.192'' замењује се износом: 
''813.369.192'', Економска класификација 743352- 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
прописа из области заштите од пожара износ: 
''70.000'' замењује се износом: ''500.000'', Укупно 
743: износ: ''1.770.000'' замењује се износом: 
''2.200.000'', Економска класификација 745151 – 
Остали приходи у корист нивоа општина  износ: 
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''9.500.000'' замењује се износом: ''28.500.000'', 
Укупно 745: износ: ''9.500.000'' замењује се 
износом: ''28.500.000'', Економска класификација 
771111 – Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода износ: ''3.200.000'' замењује се износом: 
''6.200.000'', Укупно 771 износ:''3.200.000'' 
замењује се износом: ''6.200.000''. После 
Економске класификације 771000 додаје се нова 
Економска класификација 811000 – Примања од 
продаје непокретности и Економска 
класификација 811141 – Примања од продаје 
непокретности у корист нивоа градова у износу 
од 15.000.000 и Укупно 811: у износу од 
''15.000.000''. У делу 911000 – Примања од 
домаћих задуживања Економска класификација 
911451- Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа општина  у 
износу од 200.000.000 се брише а додаје се нова 
Економска класификација 911441 – примања од 
задуживања од пословних банака у земљи у 
корист нивоа градова  у износу од 50.000.000, 
Укупно 911:  износ: ''200.000.000'' замењује се 
износом: ''50.000.000'', Економска класификација 
921951 – Примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала у корист нивоа општина износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''40.000.000'' 
Укупно 921: износ: ''30.050.000'' замењује се 
износом: ''40.050.000''. Укупни приходи без 
пренетих средстава из претходне године износ: 
''4.413.640.374'' замењује се износом 
''4.366.333.763'', Приходи и примања  буџета  
износ: ''4.493.080.424'' замењује се износом: 
''4.445.773.813'', Додатни приходи буџетских 
корисника износ: ''266.707.080'' замењује се 
износом: ''263.957.080''.Укупни приходи и 
примања износ: ''4.759.787.504'' замењује се 
износом: ''4.709.730.893''.  
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи'' 
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''3.932.542.434'' замењује се износом: 
''3.928.469.013'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''198.256.480'' замењује се износом: 
''195.256.480'', и колони Укупна средства износ: 
''4.130.798.914'' замењује се износом: 
''4.123.725.493'', код Економске класификације 
410000- Расходи за запослене у колони Средства 
из буџета износ: ''844.837.638'' замењује се 
износом: ''853.309.233'', у колони Укупна 
средства износ: ''886.828.338'' замењује се 
износом: ''895.299.933'', Економска 
класификација  414 – Социјална давања 
запосленима у колони средства из буџета износ: 
''12.943.800'' замењује се износом: ''12.683.800'', у 
колони Укупна средства износ: ''26.545.880'' 

замењује се износом: ''26.285.880'', Економска 
класификација  415 – Накнада трошкова за 
запослене у колони Средства из буџета износ: 
''19.406.000'' замењује се износом: ''20.065.000'' у 
колони Укупна средства износ: 
''22.528.000''замењује се износом: ''23.187.000'', 
Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''37.950.000'' замењује 
се износом: ''46.022.595'', у колони Укупна 
средства износ: ''40.257.620''замењује се 
износом: ''48.330.215'', Економска класификација  
420000 – Коришћење услуга и роба у колони 
Средства из буџета износ: ''810.125.856'' 
замењује се износом: ''832.996.230'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''146.598.480'' замењује се 
износом: ''143.598.480'', у колони Укупна 
средства износ: ''956.724.336''замењује се 
износом: ''976.594.710'', Економска 
класификација  421 – Стални трошкови  у 
колони Средства из буџета износ: ''154.322.000'' 
замењује се износом: ''155.022.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''180.066.000''замењује се 
износом: ''180.766.000'', Економска 
класификација  422 – Трошкови путовања  у 
колони Средства из буџета износ: ''9.747.000'' 
замењује се износом: ''10.247.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''14.147.350''замењује се 
износом: ''14.647.350'', Економска класификација  
423 – Услуге по уговору  у колони Средства из 
буџета износ: ''112.739.580'' замењује се износом: 
''116.545.580'' у колони Укупна средства 
износ''139.308.710''замењује се износом: 
''143.114.710'', Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
буџета износ: ''157.141.776'' замењује се износом: 
''164.245.300'', у колони Расходи и издаци из  
додатни прихода корисника износ: ''15.719.000'' 
замењује се износом: ''12.719.000'' у колони 
Укупна средства износ:''172.860.776'' замењује се 
износом: ''176.964.300'', Економска 
класификација  425 – Текуће поправке и 
одржавање  у колони Средства из буџета износ: 
''341.649.500'' замењује се износом: ''352.918.100'' 
у колони Укупна средства износ: 
''379.212.500''замењује се износом: ''390.481.100'', 
Економска класификација  426 – Материјал  у 
колони Средства из буџета износ: ''34.526.000'' 
замењује се износом: ''34.018.250'' у колони 
Укупна средства износ: ''71.129.000'' замењује се 
износом: ''70.621.250'', Економска класификација 
450000- Субвенције у колони средства из буџета 
и колони укупна средства износ: ''684.512.010'' 
замењује се износом: ''628.750.000'', Економска 
класификација 451- Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама 
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у колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''684.512.010''замењује се 
износом: ''628.750.000'', Економска 
класификација 460000- Донације,  дотације и 
трансфери  у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''1.435.536.000'' замењује 
се износом: ''1.462.817.000'', Економска 
класификација 463- Текући трансфери осталим 
нивоима власти  у колони средства из буџета и 
колони укупна средства износ: ''1.435.536.000'' 
замењује се износом: ''1.462.817.000'', Економска 
класификација 470000- Социјално осигурање и 
социјална заштита  у колони средства из буџета 
износ: ''71.046.500''замењује се износом: 
''72.332.217'',  у колони Укупна средства износ:'' 
''75.610.500''замењује се износом: ''76.896.217'', 
Економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета   у колони средства 
из буџета износ: ''71.046.500''замењује се 
износом: ''72.332.217'',  и колони Укупна 
средства износ:'' ''75.610.500''замењује се 
износом: ''76.896.217'', Економска класификација 
480000- Остали расходи у колони средства из 
буџета износ: ''54.484.430'' замењује се износом: 
''57.530.368'',  у колони Укупна средства износ: 
''59.321.730'' замењује се износом: ''62.367,668'', 
Економска класификација 481 – Донације 
невладиним организацијама у колони средства 
из буџета износ: ''15.124.430'' замењује се 
износом: ''17.720.368'',  у колони Укупна 
средства износ:  ''15.894.430'' замењује се 
износом: ''18.490.368'', Економска класификација 
482 – Порези, обавезне таксе и казне  у колони 
средства из буџета износ: ''24.210.000''замењује 
се износом: ''24.710.000'',  и колони Укупна 
средства износ: ''27.997.300''замењује се 
износом: ''28.497.300'', Економска класификација 
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова 
у колони средства из буџета износ: ''15.150.000'' 
замењује се износом: ''15.100.000'',  у колони 
Укупна средства износ:''15.430.000'' замењује се 
износом: ''15.380.000'', Економска класификација 
490000- Средства резерве у колони средства из 
буџета   и колони Укупна средства износ:'' 
27.000.000'' замењује се износом: ''15.733.965'', 
Економска класификација 499- Текућа резерва   
у колони средства из буџета   и колони Укупна 
средства износ:''21.000.000'' замењује се 
износом:'' 9.733.965'', Економска класификација  
500000 – Издаци за нефинансијску имовину у 
колони Средства из буџета износ: ''540.537.990'' 
замењује се износом: ''497.304.800'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''68.027.600''замењује се 
износом: ''68.277.600'', у колони Укупна средства 
износ: ''608.565.590''замењује се износом: 
''565.582.400'', Економска класификација  510000 

– Основна средства   у колони Средства из 
буџета износ: ''531.337.990'' замењује се износом: 
''493.104.800'' у колони Укупна средства износ: 
''596.675.590''замењује се износом: ''558.442.400'', 
Економска класификација  511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''487.037.990'' замењује се износом: 
''449.891.000'' у колони Укупна средства износ: 
''529.962.990''замењује се износом: ''492.816.000'', 
Економска класификација  512 – Машине и 
опрема у колони Средства из буџета износ: 
''40.264.000'' замењује се износом: ''39.177.800'' у 
колони Укупна средства износ: 
''60.012.600''замењује се износом: ''58.926.400'', 
Економска класификација 520000 – Залихе у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''2.690.000''замењује се 
износом: ''2.940.000''. У колони Укупна средства 
износ: ''3.890.000''замењује се износом: 
''4.140.000''. Економска класификација 523 – 
Залиха робе за даљу продају у колони расходи и 
издаци из додатних прихода корисника  и 
колони Укупна средства, износ: ''2.090.000'' 
замењује се износом: ''2.340.000'', Економска 
класификација 540000- Природна имовина  у 
колони средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''8.000.000''замењује се износом: 
''3.000.000'', Економска класификација 541- 
Земљиште у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''8.000.000''замењује се 
износом: ''3.000.000''. Укупни расходи и издаци у 
колони Средства из буџета износ: 
''4.493.080.424''замењује се износом: 
''4.445.773.813'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''266.707.080'' замењује се износом: ''263.957.080'' 
и колони Укупна средства износ: 
''4.759.787.504''замењује се износом: 
''4.709.730.893''.  
 У глави ''II Посебан део'' у члану  5. 
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Средства буџета износ: 
''4.759.787.504''замењује се износом: 
''4.709.730.893''.  
 Раздео 1. – У колони ''Опис'' назив: 
''Председник, Општинско веће и Скупштина 
општине'' мења се  гласи: ''Градоначелник, 
Градско веће и Скупштина града'' Функција 110 
– Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
вршиће се измена и то: Економска 
класификација 423000- Услуге по уговору износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''34.500.000'', 
Економска класификација 499000- Средства 
резерве – текућа резерва износ: ''21.000.000'' 
замењује се износом: ''9.733.965''.  
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Извори финансирања за функцију 110, ред 
Приходи из буџета и то: у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''110.829.045'' замењује се износом: ''104.130.283'' 
и Укупно за функцију 110 у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''110.829.045'' замењује се износом: 
''104.130.283''. Функција 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту: 
Економска класификација 423000- Услуге по 
уговору у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''12.000.000'''замењује се 
износом: ''5.820.000'', Економска класификација 
426000 – Материјал у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''4.000.000'', 
замењује се износом: ''2.250'' Извори 
финансирања за функцију 160, и ред Приходи из 
буџета Укупно за функцију 160,  у колони 
Средства из буџета и  колони Укупна средства 
износ: ''16.000.000'' замењује се износом: 
''5.822.250''. Извори финансирања за раздео 1. у 
редовима Приходи из буџета и Укупно за раздео 
1, у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''126.829.045''замењује се 
износом: ''109.952.533''.  
 Раздео 2. У колони ''Опис'' назив: 
''Општинска управа'', замењује се називом: 
''Градска управа''.  Функција 130 –  Опште 
услуге,   у  колони  Средства из буџета и  
колони Укупна средства врше се следеће  
измене: Економска класификација 416000- 
Награде запосленима и остали посебни расходи  
у колони Средства из буџета и Укупна средства 
износ: ''34.000.000''замењује се износом: 
''36.512.277'', Извори финансирања за функцију 
130, ред Приходи из буџета и ред  Укупно за 
функцију 130,  у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: 
''319.765.545''замењује се износом: ''322.277.822''. 
Извори финансирања за раздео 2. у редовима 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 2. у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''344.765.545'' замењује се 
износом: ''347.277.822''. 
 Раздео 3. Општинско Јавно 
правобранилаштво функција 110 –Извршни и 
законодавни органи вршиће се следеће измене:  
Економска класификација 415000 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и Укупна средства  износ: ''270.000'' 
замењује се износом:''320.000'', Економска 
класификација 416000- Награде запосленима и 
остали посебни расходи  у колони Средства из 
буџета и Укупна средства износ: ''500.000'', 
замењује се износом: ''567.276'', Економска 
класификација 426000- Материјал у колони 
Средства из буџета износ: ''150.000''замењује се 

износом: ''250.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''210.000''замењује се износом: ''310.000''. 
Извори финансирања за раздео 3. Приходи из 
буџета  у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''6.954.000''замењује се 
износом: ''7.171.276'', Укупно за раздео 3. у 
колони Средства из буџета износ: 
''6.954.000''замењује се износом:''7.171.276'', у 
колони Укупна средства износ: 
''7.114.000''замењује се износом: ''7.331.276''.  
 Раздео 4. – Основно образовање, 
функција 912 – Основно образовање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
врше се следеће измене: Економска 
класификација 463000- Стални трошкови износ: 
''80.000.000''замењује се износом: ''82.000.000'', 
Економска класификација 463000- Накнада 
трошкова запосленима и ђацима износ: 
''38.000.000'' замењује се износом: ''39.000.000'', 
Економска класификација 463000- Услуге по 
уговору, износ:''17.000.000'' замењује се износом: 
''18.040.000'', Економска класификација 463000- 
Материјал, износ:''46.000.000'' замењује се 
износом: ''46.500.000'', Економска класификација 
463000- Машина и опрема, износ:''3.000.000'' 
замењује се износом: ''4.000.000''.  Извори 
финансирања за раздео 4. Приходи из буџета и 
Укупно за раздео 4. у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''239.000.000'' 
замењује се износом: ''244.540.000''.  
 Раздео 5. – Средње образовање, 
функција 920- Средње образовање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
врше се следеће измене: Економска 
класификација 463000- Стални трошкови износ: 
''35.500.000''замењује се износом: ''36.000.000'', 
Економска класификација 463000- Накнада 
трошкова запосленима и ђацима износ: 
''45.000.000'' замењује се 
износом:''46.000.000'',Економска класификација 
463000- Услуге по уговору   износ: ''8.505.000'' 
замењује се износом: ''9.900.000'', Економска 
класификација 463000-Материјал 
износ:''38.000.000'' замењује се износом: 
''38.500.000'', Извори финансирања за раздео 5. 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 5. у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''146.005.000'' замењује се 
износом: ''149.400.000''.  
 Раздео 6. – Култура, функција 820- 
Услуге културе врше се следеће измене:   
            Глава 6.0 Народно позориште ''Тоша 
Јовановић'' Зрењанин врше се следеће измене: 
Економска класификација 415000- Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.720.000'' замењује се износом: 
''1.800.000'',  у колони Укупна средства износ: 
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''1.952.000'' замењује се износом: ''2.032.000'', 
после 
Економске класификације 415000 додаје се 
Економска класификације 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства у 
износу од 731.620, Економска класификација 
422000- Трошкови путовања у колони средства 
из буџета износ:''1.350.000'' замењује се износом: 
''1.850.000''. У колони Укупна средства износ: 
''1.650.000'' замењује се износом: ''2.150.000''. 
Економска класификација 423000- Услуге по 
уговору у колони средства из буџета износ: 
''10.500.000'' замењује се износом:''14.000.000'', а 
у колони Укупна средства износ:''13.965.000'' 
замењује се износом: ''17.465.000'', Економска 
класификација 426000- Материјал у колони 
средства из буџета износ: ''2.600.000'' замењује 
се износом: ''3.600.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''2.910.000'' замењује се износом: 
''3.910.000'', Извори финансирања за главу 6.0 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и  колони Укупна средства износ: ''88.082.200'' 
замењује се износом: ''93.893.820'' и Укупно за 
главу 6.0 у колони Средства из буџета износ 
''88.082.200'' замењује се износом: ''93.893.820'' а 
у колони Укупна средства износ: ''95.135.200'' 
замењује се износом: ''100.946.820''.  

Глава 6.1 Градска библиотека ''Жарко 
Зрењанин'' врше се следеће измене: Економска 
класификација 415000- Накнаде трошкова за 
запослене у колони Средства из буџета  и колони 
Укупна средства износ: '' 659.000'' замењује се 
износом: '' 700.000'', Економска класификације 
416000 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи у колони средства из буџета додаје се 
износ: ''302.740'', а у колони Укупна средства 
износ:''198.000'' замењује се износом: ''500.740'', 
Економска класификација 423000- Услуге по 
уговору у колони средства из буџета износ: 
''2.361.000'' замењује се износом: ''3.000.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''5.873.000'' 
замењује се износом: ''6.512.000'', Економска 
класификација 424000- Специјализоване услуге  
у колони средства из буџета износ: ''1.059.476''      
замењује се износом: ''1.600.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''1.330.476'' замењује се 
износом: ''1.871.000''. Извори финансирања за 
главу 6.1 Приходи из буџета у колони Средства 
из буџета и Укупна средства износ: ''34.716.476'' 
замењује се износом: ''36.239.740'' и Укупно за 
главу 6.1 у колони Средства из буџета износ: 
''34.716.476'' замењује се износом: ''36.239.740'' а 
у колони Укупна средства износ: 
''47.160.476''замењује се износом: ''48.683.740''.  

         
 У глави 6.4 - Културни центар врше се 
следеће измене и то: Економска класификација 
415000- Накнаде трошкова за запослене у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства  износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''900.000'', Економска класификације 416000 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони средства из буџета додаје се износ: 
''294.330'', а у колони Укупна средства 
износ:''320.000'' замењује се износом: ''614.330'', 
Економска класификација 424000- 
Специјализоване  услуге  у колони Средства из 
буџета износ: ''7.537.300''  замењује се износом: 
''7.877.300''  и колони Укупна средства  износ: 

Глава 6.2 Народни музеј врше се следеће 
измене: Економска класификација 415000- 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета  и колони Укупна средства 
износ: ''920.000'' замењује се износом: ''950.000'', 
Економска класификације 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
средства из буџета додаје се износ: ''386.834'', а у 
колони Укупна средства износ:''200.620'' 
замењује се износом: ''587.454'', Економска 
класификација 421000- Стални трошкови у 
колони средства из буџета износ: ''4.250.000'' 
замењује се износом: ''4.750.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''4.385.000'' замењује се 
износом: ''4.885.000'', Економска класификација 
512000- Машина и опрема у колони средства из 
буџета износ: ''901.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.176.600'' замењује се износом: ''1.275.600''. 
Извори финансирања за главу 6.2 Приходи из 
буџета у колони Средства из буџета и Укупна 
средства износ: ''41.902.180'' замењује се 
износом: ''42.918.014'' и Укупно за главу 6.2 у 
колони Средства из буџета износ: ''41.902.180'' 
замењује се износом: ''42.918.014'' а у колони 
Укупна средства износ: ''44.895.180''замењује се 
износом: ''45.911.014''.  

У глави 6.3 Савремена галерија 
Економска класификација 415000- Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства  износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''320.000'', 
Економска класификације 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
средства из буџета додаје се износ: ''151.370'', а у 
колони Укупна средства износ:''120.000'' 
замењује се износом: ''271.370'', Извори 
финансирања за главу 6.3 Приходи из буџета у 
колони Средства из буџета и Укупна средства 
износ: ''17.681.000'' замењује се износом: 
''17.852.370'' и Укупно за главу 6.3 у колони 
Средства из буџета износ ''17.681.000'' замењује 
се износом: ''17.852.370'' а у колони Укупна 
средства износ: ''19.201.000'' замењује се 
износом: ''19.372.370''.  
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''11.681.300'' замењује се износом: 
''12.021.300'',извори финансирања за главу 6.4 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''37.589.300'' 
замењује се износом: ''38.323.630'' и Укупно за 
главу 6.4 у колони Средства из буџета износ: 
''37.589.300'' замењује се износом: ''38.323.630'' а 
у колони Укупна средства износ: 
''48.085.300''замењује се износом: ''48.819.630''.  
 У глави 6.5 – Савез аматерских КУД 
вршиће се следеће измене и то: После Економске 
класификације 415000 – Накнада трошкова за 
запослене додаје се нова Економска 
класификација 416000- Награде запосленим и 
остали посебни расходи у колони средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ од 
33.638, Економска класификација 424000- 
Специјализоване  услуге  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства  износ: 
''3.970.000'' замењује се износом: ''4.220.000'', 
Извори финансирања за главу 6.5 Приходи из 
буџета у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: '' 7.467.000'' замењује се 
износом: ''7.750.638'' и Укупно за главу 6.5 у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: '' 7.467.000'' замењује се 
износом: ''7.750.638''.  
 У глави 6.6 Позориште ''Мадач'' врше се 
следеће измене: После Економске класификације 
415000 – Накнада трошкова за запослене додаје 
се нова Економска класификација 416000- 
Награде запосленим и остали посебни расходи у 
колони средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ од 33.638. Извори финансирања 
за главу 6.6 Приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''3.902.000'' замењује се износом: 
''3.935.638'' и Укупно за главу 6.6 у колони 
Средства из буџета и  у колони Укупна средства 
износ: '' 3.902.000'' замењује се износом: 
''3.935.638''.  
 У глави 6.7 – Историјски архив   врше се 
следеће измене и то: Економска класификација 
415000- Накнада трошкова за запослене у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ:''360.000'' замењује се износом: 
''400.000'', После Економске класификације 
415000 – Накнада трошкова за запослене додаје 
се нова Економска класификација 416000- 
Награде запосленим и остали посебни расходи у 
колони средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ од 193.417, Економска 
класификација 512000- Машине и опрема у 
колони Средства из буџета износ:''600.000'' 
замењује се износом: ''850.000'', а у колони 
Укупна средства  износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''950.000''. Извори финансирања за 

главу 6.7 Приходи из буџета у колони  Средства 
из  буџета и колони Укупна средства износ: 
''18.670.000'' замењује се износом: ''19.153.417'' и 
Укупно за главу 6.7 у колони Средства из буџета 
износ: ''18.670.000'' замењује се износом: 
''19.153.417'', а у колони Укупна средства износ: 
'' 22.024.000'' замењује се износом: ''22.507.417''.  
 У глави 6.8 – Завод за заштиту 
споменика културе вршиће се следеће измене и 
то: Економска класификација 415000- Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ:''150.000'' замењује се износом: ''160.000'', 
После Економске класификације 415000 – 
Накнада трошкова за запослене додаје се нова 
Економска класификација 416000- Награде 
запосленим и остали посебни расходи у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ од 100.914. Извори финансирања за главу 
6.8 Приходи из буџета у колони  Средства из  
буџета и колони Укупна средства 
износ:''10.419.200'' замењује се 
износом:''10.530.114''. Укупно за главу 6.8 у 
колони Средства из буџета износ:''10.419.200'' 
замењује се износом: ''10.530.114'', а у колони 
Укупна средства износ:''16.070.200''замењује се 
износом: ''16.181.114''.  

Извори финансирања за раздео 6 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: 
''260.429.356''замењује се износом: ''270.597.381''. 
Укупно за раздео 6 у колони Средства из буџета 
износ: ''260.429.356'' замењује се износом: 
''270.597.381'' и у колони Укупна средства износ: 
''303.940.356'' замењује се износом: 
''314.108.381''.  
 Раздео 7. Физичка култура, Функција 
810 - Услуге рекреације и спорта Спортски савез 
општине Зрењанин, врше се следеће измене и то: 
После Економске класификације 415000 – 
Накнада трошкова за запослене додаје се нова 
Економска класификација 416000- Награде 
запосленим и остали посебни расходи у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ од 697.982, Економска класификација 
424000- Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''42.405.000'' замењује се износом: 
''45.472.000''. Извори финансирања за раздео 7, 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''136.293.000'' 
замењује се износом: ''140.057.982''. Укупно за 
раздео 7. у колони Средства из буџета  и колони 
Укупна средства износ: ''136.293.000'' замењује 
се износом: ''140.057.982''. 
 Раздео 8. Друштвена брига о деци, 
Функција 911 – Предшколско образовање, глава 



Страна 278             Број 21                Службени лист града Зрењанина                           11. јул 2008. год. 

8.0 - Предшколска установа ''Зрењанин'' врше се 
следеће измене и то: Економска класификација 
414000 – Социјална давања запосленима у 
колони Средства из буџета износ: ''1.820.000'' 
замењује се износом: ''1.560.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''7.764.000'', замењује се 
износом: ''7.504.000'', Економска класификација 
415000 – Накнаде трошкова за запослене у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''1.600.000'' замењује се 
износом:''1.860.000'', Економска класификација 
416000 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи у  колони Средства из буџета износ:  
''2.250.000, замењује се износом: ''4.222.850'', а у 
колони Укупна средства износ: ''2.879.000'' 
замењује се износом: ''4.851.850'', у колони 
Средства из буџета код Економске 
класификације 421000 – Стални трошкови додаје 
се износ од 100.000, а у колони Укупна средства 
код исте Економске класификације износ: 
''12.594.000''замењује се износном:  ''12.694.000''. 
У колони средства из буџета код Економске 
класификације 426000-Материјал додаје се износ 
од 300.000, а у колони Укупна средства код исте 
Економске класификације износ:''21.140.000'' 
замењује се износом: ''21.440.000'', Економска 
класификација 472000-Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета у колони Средства из буџета 
износ: ''600.000'', замењује се  износом: 
''800.000'', а у колони Укупна средства код исте 
Економске класификације износ:''5.164.000'' 
замењује се износом: ''5.364.000''. Извори 
финансирања за  главу 8.0, Приходи из буџета у 
колони Средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''184.870.000''замењује се 
износом: ''187.442.850''. Укупно за главу 8.0 у 
колони Средства из буџета износ: 
''184.870.000''замењује се износом: ''187.442.850'', 
а у колони Укупна средства износ: ''259.903.000'' 
замењује се износом: ''262.475.850''.  

Функција 910 – Предшколско и основно 
образовање глава 8.1 – Друштвена брига о деци 
– остало врше се следеће измене: После 
Економске класификације 412000- Социјални 
доприноси на терет послодавца додаје се нова 
Економска класификација 416000- Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони  
Средства из буџета и колони Укупна средства у 
износу од 257.334. Извори финансирања за главу 
8.1 Приходи из буџета и Укупно за главу 8.1 у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''59.240.000'' замењује се 
износом: ''59.497.334''. Извори финансирања за 
раздео 8. Приходи из буџета у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''244.110.000''замењује се износом: ''246.940.184''. 
Укупно за раздео 8. у колони Средства из буџета  

износ: ''244.110.000''замењује се износом: 
''246.940.184'' и у колони Укупна средства износ: 
''319.143.000'' замењује се износом: 
''321.973.184''.  
 Раздео 9. – Социјална заштита, Функција 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, врше се следеће измене и то:  
Економска класификација 472000 – Накнада за 
социјалну заштиту из буџета у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''29.575.000'' замењује се износом: ''30.500.000''. 
Извори финансирања за раздео 9. Приходи из 
буџета и Укупно за раздео 9.  у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: '' 
29.575.000'' замењује се износом: ''30.500.000''.  
 Раздео 10. – Јавно информисање, 
Функција 830 – Услуге емитовања издаваштва 
врше се следеће измене и то: Економска 
класификација 423000- Услуге по уговору у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ:  ''4.500.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000''. Извори финансирања за 
раздео 10. Приходи из буџета и Укупно за раздео 
10. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''18.500.000'' замењује се 
износом: '' 19.000.000''.  
 Раздео 11. – Средства за остале потребе, 
Функција 473 – Туризам вршиће се следеће 
измене и то: Глава 11.0 – Туристичка 
организација општине Зрењанин. После 
Економске класификације  415000 – Накнаде 
трошкова за запослене додаје се нова Економска 
класификација 416000- Награде запосленима и 
остали посебни расходи у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ од 
269.102, Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета 
износ:''877.000'' замењује се износом: ''1.177.000'' 
а у колони Укупна средства износ: ''5.984.000'' 
замењује се износом: ''6.284.000'', Економска 
класификација 511000- Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ:''7.000.000'' замењује се 
износом:''6.700.000'', Економска класификација 
512000- Машина и опрема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ:''1.900.000'' замењује се 
износом:''2.114.800''. Извори финансирања за 
главу 11.0 Приходи из буџета у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''77.205.600'' замењује се износом: ''77.689.502''. 
Укупно за главу 11.0 у колони Средства из 
буџета износ: ''77.205.600'' замењује се износом: 
''77.689.502'' и колони Укупна средства износ: 
''93.618.600''.замењује се износом: ''94.102.502''. 
 Функција 110- Извршни и законодавни 
органи финансијски и фискални послови и 
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спољни послови, у Глави 11.1 – Савез слепих, 
Општинска организација глувих и наглувих, 
Удружење параплегичара Баната, Пријатељи 
деце, врше се следеће измене: Економска 
класификација 481000- Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''3.100.000'', Економска 
класификација 481000- Специјализоване услуге 
у колони Средства из буџета  колони Укупна 
средства износ: '' 956.430'' замењује се 
износом:''1.685.368'', Извори финансирања за 
главу 11.1 Приходи из буџета и укупно за главу 
11.1 у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''4.456.430''замењује се 
износом: ''5.285.368''.  Глава 11.2 – Средства за 
програмске активности и пројекте друштвених 
организација Савеза и удружења грађана за 2008. 
годину, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 481000- Специјализоване услуге 
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''4.815.000'' замењује се износом: 
''6.582.000''. Извори финансирања за главу 11.2 
Приходи из буџета и укупно за главу 11.2 у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''4.815.000'' замењује се износом: 
''6.582.000''. 

 Извори финансирања за раздео 11. 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''86.477.030'' 
замењује се износом: ''89.556.870''. Укупно за 
раздео 11. у колони Средства из буџета  износ: 
''86.477.030''замењује се износом: ''89.556.870''и у 
колони Укупна средства износ: 
''102.890.030''замењује се износом: ''105.969.870''.  
 Раздео 12. - Буџетски фондови, Функција 
090  – Социјална заштита некласификована на 
другом месту врше се следеће измене и то:  
Економска класификација 472000 – Фонд за 
стипендирање талентованих ученика, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''9.071.500''замењује се износом: 
''9.232.217''. Извори финансирања за раздео 12. 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 12. у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''28.071.500''замењује се 
износом: ''28.232.217''.  
 Раздео 13.  – Јавна предузећа, Функција 
620 – Развој заједнице врше се следеће измене и 
то: Глава 13.0 – ЈП Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина, Економска 
класификација 421000  – Стални трошкови у 
колони Средства из буџета износ: ''8.100.000'' 
замењује се износом ''7.600.000'', у  колони 
Укупна средства износ: ''12.900.000'' замењује се 
износом: ''12.400.000'', Економска класификација 
423000  – Услуге по уговору у колони Средства 

из буџета износ: ''12.600.000'' замењује се 
износом ''11.647.000'',  у  колони Укупна 
средства износ: ''16.600.000'' замењује се 
износом: ''15.647.000''. Економска класификација 
424000  – Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета износ: ''13.600.000'' замењује 
се износом ''14.506.000'', у колони Расходи и 
издаци  из додатних прихода корисника  износ: 
''3.700.000'' замењује се износом ''700.000'' и у  
колони Укупна средства износ: ''17.300.000'' 
замењује се износом: ''15.206.000'', Економска 
класификација 425000  – Текуће поправке и 
одржавање у колони Средства из буџета износ: 
''189.550.000''замењује се износом ''201.188.000'', 
у  колони Укупна средства износ: 
''221.250.000''замењује се износом: ''232.888.000'', 
Економска класификација 426000  – Материјал у 
колони Средства из буџета износ: ''2.200.000'' 
замењује се износом ''3.500.000'', и у  колони 
Укупна средства износ: ''5.600.000'' замењује се 
износом: '' 6.900.000'', Економска класификација 
451000  – Субвенције   у колони Средства из 
буџета и у  колони Укупна средства износ: 
''63.262.010'' замењује се износом: ''102.500.000''. 
Економска класификација 482000  – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''4.600.000'' замењује се износом 
''4.100.000'' и у  колони Укупна средства износ: 
''7.100.000'' замењује се износом: ''6.600.000'',  
Економска класификација 483000  – Новчане 
казне и пенали по решењу судова  и судских 
тела  у колони Средства из буџета износ: 
''1.150.000'' замењује се износом ''1.600.000'' и у  
колони Укупна средства износ: ''1.250.000'' 
замењује се износом: ''1.700.000'', Економска 
класификација 511000  – Зграде и грађевински 
објекти  у колони Средства из буџета износ: 
''450.037.990'' замењује се износом ''414.859.000'', 
и у  колони Укупна средства износ: : 
''492.537.990''замењује се износом: ''457.359.000'', 
Економска класификација 512000  – Машина и 
опрема у колони Средства из буџета износ: 
''13.800.000'' замењује  се износом ''12.400.000'' и   
колони Укупна средства износ: ''17.200.000'' 
замењује се износом: ''15.800.000''. После 
Економске класификације 512000- Машина и 
опрема додаје се нова Економска класификација 
523000- Залихе робе за даљу продају и то: у 
колони Расходи и издаци додатних прихода 
корисника и колони Укупна средства у износу од 
250.000,  Економска класификација   541000  – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у  
колони Укупна средства износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''3.000.000''.   
 Извори финансирања за главу 13.0 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''831.472.492'' 
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замењује се износом: ''841.472.492''. У реду 
Расходи из додатних прихода корисника у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника и колони Укупна средства износ: 
''99.900.000'' замењује се износом: ''97.150.000''. 
Укупно за главу 13.0 у колони Средства из 
буџета износ: ''831.472.492'' замењује се износом: 
''841.472.492'' и у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''99.900.000'' 
замењује се износом: ''97.150.000'' и колони 
Укупна средства износ: ''931.372.492'' замењује 
се износом: ''938.622.492''.  
 Функција 610 Стамбени развој врше се 
следеће измене и то: Глава 13.4 Јавно стамбено 
предузеће, Економска класификација 415000 – 
Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ:''252.000'' замењује се износом:''280.000'', 
Економска класификација 421000 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''3.600.000'' замењује се износом:''4.200.000'', а у 
колони Укупна средства износ:''3.900.000'' 
замењује се износом:''4.500.000'', Економска 
класификација 423000 – Услуге по уговору  у 
колони Укупна средства износ:''4.000.000'' 
замењује се износом:''5.800.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''4.250.000'' замењује се 
износом:''6.050.000'', Економска класификација 
425000 – Текуће поправке и  одржавање у 
колони Средства из буџета износ:''5.400.000'' 
замењује се износом:''3.900.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''5.620.000'' замењује се 
износом:''4.120.000'', Економска класификација 
426000 – Материјал  у колони Средства из 
буџета износ:''810.000'' замењује се 
износом:''1.300.000'', а у колони Укупна средства 
износ: ''940.000'' замењује се 
износом:''1.430.000'', Економска класификација 
482000 – Порези, обавезне таксе и казне у 
колони Средства из буџета износ:''11.500.000'' 
замењује се износом:''12.500.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''11.700.000'' замењује се 
износом:''12.700.000'', Економска класификација 
483000 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова у колони Средства из буџета 
износ:''1.000.000'' замењује се износом:''500.000'', 
а у колони Укупна средства износ: ''1.170.000'' 
замењује се износом:''670.000'', Економска 
класификација 511000 – Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства  износ:''15.000.000'' замењује се 
износом:''13.332.000'', Економска класификација 
512000 – Машине и опрема у колони Средства из 
буџета износ:''1.050.000'' замењује се износом:'' 
800.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''1.400.000'' замењује се износом:''1.150.000''.  

 Извори финансирања за раздео 13. 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: 
''1.253.416.448''замењује се износом: 
''1.263.416.448''. Расходи из додатних прихода 
корисника у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника и колони Укупна 
средства износ: ''131.590.080 замењује се 
износом: ''128.840.080. Укупно за раздео 13. у 
колони Средства из буџета износ: 
''1.253.416.448''замењује се износом: 
''1.263.416.448'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''131.590.080'' замењује се износом: 
''128.840.080'', а у колони Укупна средства износ: 
''1.385.006.528''замењује се износом: 
''1.392.256.528''. 
 Раздео 14. Издвојена средства за 
подстицај развоја, Функција 620- Развој 
заједнице врше се следеће измене: Глава 14.1, 
Економска класификација 451000- у колони 
''Опис'' назив:''Средства за подстицај развоја 
туризма на територији општине Зрењанин'' мења 
се и гласи: ''Средства за подстицај развоја 
туризма на територији града Зрењанина'', 
Економска класификација 451000- у колони 
''Опис'' назив:''Средства за маркетинг и 
промоцију постојећих ресурса и могућности 
инвестирања у општину Зрењанин у циљу 
привлачења страних инвеститора'' мења се и 
гласи: ''Средства за маркетинг и промоцију 
постојећих ресурса и могућности инвестирања у 
град Зрењанин у циљу привлачења страних 
инвеститора'' и у истој, у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''16.000.000'' замењује се износом: ''21.000.000'', 
Економска класификација 451000- Средства за 
техничко опремање и оспособљавање јавних 
предузећа за пословање на тржишним 
принципима у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''225.000.000'' 
замењује се износом: ''125.000.000''. Извори 
финансирања за главу 14.1, Приходи из буџета и 
Укупно за главу 14.1  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ:''261.000.000'' замењује се 
износом:''166.000.000''. Извори финансирања за 
раздео 14. приходи из буџета и Укупно за раздео 
14,  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''317.500.000''замењује се 
износом: ''222.500.000''. 
 Раздео 15.  Месне заједнице, Функција 
620- Развој заједнице врше се следеће измене:  

МЗ ''Арадац'' Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''1.722.700'' замењује се 
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износом: ''1.742.700'', Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.700.000'' замењује се износом: ''4.900.000''. 
Укупно МЗ ''Арадац'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ:  
''6.629.700''замењује се износом: ''6.849.700''. 
    МЗ ''Банатски Деспотовац'',Економска 
класификација 463000- Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.800.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''3.892.600''замењује се износом: 
''4.092.600''.  

МЗ ''Бело Блато'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољоприреде и самосталних делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''97.200'' замењује се износом: 
''130.000'', Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''3.429.600''замењује се износом: 
''3.462.400''.   
 МЗ ''Ботош'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''45.000'' замењује се износом: 
''50.000'', Укупно МЗ ''Ботош''у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.896.900''замењује се износом: ''2.901.900''. 
 МЗ ''Елемир'' Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''1.960.100'' замењује се 
износом: ''2.210.100'', Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''146.900'' замењује се износом: 
''160.000'', Укупно МЗ ''Елемир'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ''10.107.000''замењује се износом: 
''10.370.100''.  
 МЗ ''Ечка'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''135.000'' замењује се износом: 
''200.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.100.000'' замењује се износом: ''5.800.000''. 
Укупно МЗ ''Ечка'' у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''6.774.100'' 
замењује се износом: ''7.539.100''. 

 МЗ ''Јанков Мост'' Економска 
класификација 425000-Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''5.200'' замењује се износом: 
''5.800'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''274.000'' замењује се износом: ''420.000''. 
Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''836.800'' замењује се износом: ''983.400''. 
 МЗ ''Клек'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''79.000'' замењује се износом: 
''90.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.200.000''замењује се износом: ''6.000.000''. 
Укупно МЗ ''Клек''у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: 
''6.421.700''замењује се износом: ''7.232.700''. 
 МЗ ''Книћанин'' Економска 
класификација 425000- Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ''1.128.600''замењује се износом: 
''1.198.600'', Економска класификација 425000- 
Средства самодоприноса од пољопривреде  и 
самосталне делатности у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''80.000'' 
замењује се износом: ''90.000'', Економска 
класификација 463000- Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''1.800.000'' замењује се износом: 
''2.200.000''. Укупно МЗ ''Книћанин'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''3.008.600'' замењује се износом: 
''3.488.600''.  
 МЗ ''Лазарево'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''365.300'' замењује се износом: 
''370.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''6.300.000''. 
Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''7.481.500''замењује се износом: ''7.786.200''.  

МЗ ''Лукино Село'' Економска 
класификација 425000- Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
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''840.900''замењује се износом: ''1.040.900'', 
Економска класификација 425000- Средства 
самодоприноса од пољопривреде  и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''37.700'' 
замењује се износом: ''40.000'', Укупно МЗ 
''Лукино Село'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: 
''1.278.600''замењује се износом: ''1.480.900''.  
 МЗ ''Лукићево'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''92.000'' замењује се износом: 
''120.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''3.500.000'' замењује се износом: ''3.700.000''. 
Укупно МЗ ''Лукићево''у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.480.300'' замењује се износом: ''4.708.300''. 
 МЗ ''Меленци'' Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''3.059.300''замењује се 
износом: ''3.379.300'', Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''105.000'' замењује се износом: 
''115.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''240.000'' замењује се износом: ''300.000''. 
Укупно МЗ ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''3.404.300'' замењује се износом: ''3.794.300''.  
 МЗ ''Михајлово'' Економска 
класификација 425000- Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''623.300''замењује се износом: ''673.300'', 
Економска класификација 425000- Средства 
самодоприноса од пољопривреде  и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''9.000'' замењује 
се износом: ''13.000'', Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.200.000'' замењује се износом: ''1.300.000''. 
Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.832.300'' замењује се износом: ''1.986.300''. 
 МЗ ''Орловат'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 

средства износ: ''17.900'' замењује се 
износом:''20.000'', Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства 
износ:''120.000'' замењује се износом: ''100.000''. 
Укупно МЗ ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.112.000'' замењује се износом: '' 1.094.100''.  
 МЗ ''Перлез'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''336.000'' замењује се 
износом:''300.000'', Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.400.000'' замењује се износом: ''2.500.000''. 
Укупно МЗ ''Перлез'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.632.300'' замењује се износом: ''4.696.300''. 
 МЗ ''Стајићево'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''160.000'' замењује се износом: 
''180.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.600.000''замењује се износом: ''2.800.000''. 
Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''3.635.600''замењује се износом: ''3.855.600''. 
 МЗ ''Тараш'' Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.300.000'' замењује се износом: ''1.400.000''. 
Укупно МЗ ''Тараш'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ''2.270.500''замењује се износом: 
''2.370.500''. 
 МЗ ''Томашевац'' Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.127.900'' замењује се износом: ''1.177.900'', 
Економска класификација 463000- Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''850.000'' 
замењује се износом: ''1.100.000''. Укупно МЗ 
''Томашевац'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ''2.201.500'' 
замењује се износом: ''2.501.500''. 
 МЗ ''Фаркаждин'' Економска 
класификација 463000- Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: '' 605.000'', замењује се износом: 
''500.000''. Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони 
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Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: '' 1.518.100'' замењује се износом: '' 
1.413.100''.  
 МЗ ''Златица'' Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: '' 
630.000'', замењује се износом: ''1.000.000''. 
Укупно МЗ ''Златица'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.147.900'' замењује се износом: ''1.517.900''. 
 МЗ ''Мужља'' Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: : 
''5.000.000'', замењује се износом: ''6.000.000''. 
Укупно МЗ ''Мужља'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.173.700''замењује се износом: ''6.173.700''.  
 МЗ ''Граднулица'' Економска 
класификација 425000-Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: '' 18.000'', замењује се износом: 
''15.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''6.500.000'', замењује се износом: ''6.600.000''. 
Укупно МЗ ''Граднулица'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: '' 
6.546.200''замењује се износом: ''6.643.200''.  
 МЗ ''Зелено поље'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''4.000'', замењује се износом: 
''4.200''. Економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ:''300.000'' замењује се износом: ''600.000''. 
Укупно МЗ ''Зелено поље'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''312.800''замењује се износом: ''613.000''.  
 МЗ ''В.Влаховић'' Економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''9.000.000'' замењује се износом: 
''9.500.000''. Укупно МЗ ''В.Влаховић'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''9.017.480''замењује се износом: 
''9.517.480''. 
 МЗ ''Соња Маринковић'' Економска 
класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''7.450'' замењује 
се износом: ''57.450''. Укупно МЗ ''Соња 
Маринковић'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''7.450'' замењује 
се износом: ''57.450''. 

 МЗ ''Доситеј Обрадовић'' Економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''10.000.000''замењује се 
износом: ''11.000.000''. Укупно МЗ ''Доситеј 
Обрадовић'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: 
''10.016.200''замењује се износом: ''11.016.200''. 
 МЗ ''Доља Црни шор'' Економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.700.000'' замењује се износом: 
''3.200.000''. Укупно МЗ ''Доља Црни шор'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.704.550'' замењује се износом: 
''3.204.550''. 
 МЗ ''Берберско-болница'' Економска 
класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''4.000'' замењује 
се износом: ''64.000''. Укупно МЗ ''Берберско-
болница'' у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''4.000'' замењује се 
износом: ''64.000''. 
 МЗ ''Сава Ковачевић'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.200''замењује се износом: 
''3.000'', Економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.200.000''замењује се износом: ''3.000.000''. 
Укупно МЗ ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.205.950''замењује се износом: ''3.006.750''. 
 У делу средстава за развој градских и 
сеоских месних заједница пре Економске 
класификације 425000  додаје се нова Економска 
класификација 424000 – Средства за програме и 
пројекте асоцијације месних заједница града 
Зрењанина у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства  износ од 2.000.000, 
Укупна средства за  развој градских и сеоских 
месних заједница у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''40.000.000'' 
замењује се износом: ''42.000.000''.  
 Извори финансирања за раздео 15. 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 15,  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''165.082.500'' замењује се 
износом: ''172.524.100''. 
 Раздео 17.  Донације и трансфери 
осталим нивоима власти, Функција 470 – Остале 
делатности, врше се следеће измене: Економска 
класификација 463000- Иницијална средства за 
реализацију донаторских програма – остало у 
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колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''5.072.000''замењује се износом: 
''5.107.000''. После Економске класификације 
463000- Трансферна средства - остало додаје се 
нова Економска класификација 463000- Учешће 
града Зрењанина у финансирању јавних радова у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства у износу од 10.000.000. Извори 
финансирања за раздео 17. Приходи из буџета и 
Укупно за раздео 17,  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''725.072.000''замењује се износом: ''735.107.000''. 
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: 
''4.493.080.424''замњеује се износом: 
''4.445.773.813'', у колони расходи и издаци из 
додатних прихода корисника 
износ:''266.707.080''замењује се износом: 
''263.957.080'' и у колони Укупна средства износ: 
''4.759.787.504''замењује се износом: 
''4.709.730.893.   

Члан 5. 
 
 У Посебним одредбама у члану 6. у ставу 
2. уместо речи: ''Председник општине'' треба да 
стоји: ''Градоначелник''. 

 
Члан  6.  

  
 У Посебним одредбама у члану 7.  у 
ставу 1. износ:''21.000.000'' замењује се износом: 
''9.733.965'', а у ставу 3. уместо речи: 
''Председник општине'' треба да стоји: 
''Градоначелник''. 

Члан 7. 
 
 У Посебним одредбама у члану 8. у ставу 
1. и 2. уместо речи: ''Председник општине'' треба 
да стоји: ''Градоначелник''. 
 

Члан 8.  
 

 У Посебним одредбама у члану 9. у ставу 
2. уместо речи: ''Општинској управи'' треба да 
стоји: ''Градској управи'', а уместо речи: 
''начелник Општинске управе'' треба да стоји: 
''начелник Градске управе''. 

 
Члан 9.  

 
 У Посебним одредбама у члану 13. 
уместо речи: ''Председник општине'' треба да 
стоји: ''Градоначелник''.  

 
Члан 10.  

  

 У Посебним одредбама у члану 16. 
уместо речи: ''Председник општине'' треба да 
стоји: ''Градоначелник''. 

 
Члан 11.  

 
 У Посебним одредбама у члану 20. у 
ставу 1. уместо речи: ''инвестирања у општину 
Зрењанин'' треба да стоји: ''инвестирања у град 
Зрењанин'' и уместо речи: ''Председник 
општине'' треба да стоји: ''Градоначелник''.  

У ставу 2. истог члана уместо речи: 
''Председник општине'' треба да стоји: 
''Градоначелник'', а уместо речи: ''Скупштини 
општине'' треба да стоји: ''Скупштини града''.  

 
Члан 12.  

 
 У Посебним одредбама у члану 21. у 
ставу 1. и 2. уместо речи: ''Председник општине'' 
треба да стоји: ''Градоначелник'', у ставу 1. 
уместо речи: ''Скупштини општине'' треба да 
стоји: ''Скупштини града''. 

 
Члан 13.  

 
 У Посебним одредбама у члану 26. у 
ставу 1. уместо речи речи: ''Председник 
општине'' треба да стоји: ''Градоначелник'', у 
ставу 2. уместо речи: ''општине Зрењанин''  треба 
да стоји: ''Града Зрењанина''. 
 У ставу 4. истог члана уместо речи: 
''Скупштина општине'' треба стоји:''Скупштина 
града'' а уместо речи: ''Председника општине'', 
треба да стоји: ''Градоначелника''.  
 

Члан 14.  
 
 Ову Одлуку доставити Министарству 
финансија Републике Србије и објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  

 
Члан  15. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА  ГРАДА            
Број: 06-67-8/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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На основу  члана 4. став 3. Закона о 

јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Службени гласник РС", број 
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр.),  члана  8. 
став 1. Закона о комуналним делатностима 
(''Службени гласник РС'', број:16/97 и 42/98),  
члана 32. тачка 8. а у вези са чланом 66. став3. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник", број: 129/07), члана 22. тачка 7. 
Статута општине Зрењанин ("Службени лист 
општине Зрењанин", број 16/05- пречишћен 
текст и 19/06), Скупштина града  Зрењанина на 
седници одржаној 11.07.2008. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
          У Одлуци о оснивању Јавног комуналног 
предузећа ''Градска топлана''   (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 3/08)  у члану 4. у ставу 2. 
на крају текста додаје се следећа алинеја која 
гласи: 
 ''74202 – Пројектовање грађевинских и 
других објеката, 
   74203 – Инжењеринг 
Ова делатност обухвата: 
- инжењеринг, вођење пројеката и техничке 

активности 
- пројекти за нискоградњу, хидроградњу и 

саобраћај 
- израда и реализација елабората у вези с 

електроником, енергетиком, рударством, 
хемијском индустријом, машинством, систем 
– инжењерингом и сигурносним 
инжењерингом 

- израду пројеката који се користе за 
кондиционирање, расхлађивање, пречиш-
ћавање и испитивање загађености ваздуха, 
пројеката за акустику и др.'' 

 
Члан 2.  

 
          У члану 11 . иза алинеје 9. додаје се 
алинеја 10. која гласи: 
 '' – одлучује о промени назива предузећа'' 
 

Члан 3. 
 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-67-9/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 6. тачка 10. и члана 7. 
Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06), члана 22. 
став 1. тачка 19. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 16/05 
– пречишћен текст и 19/06) и члана 6. Одлуке о 
пословном простору (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 3/99, 11/99, 12/02), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана  
11.07.2008. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 

НАКНАДЕ - ЗАКУПНИНЕ ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА 
КОРИШЋЕЊА  ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о висини накнаде - закупнине 
за коришћење пословног простора на коме је 
носилац права коришћења  општина Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 3/05, 
7/07 и 1/08), члан 1. мења се и гласи:  
 ''Овом Одлуком утврђује се висина 
накнаде - закупнине за коришћење пословног 
простора у државној својини корисника општине 
Зрењанин (у даљем тексту: закупнина) и то: 

1. У првој пословној зони, локали до 30м² 
површине у приземљу са улазом или излогом на 
улицу Краља Александра I Карађорђевића, 
801,36 динара по једном квадратном метру 
корисне површине; 

2. У првој пословној зони, локали од 30,01м²  
површине до 70м² површине у приземљу са 
улазом или излогом на улицу Краља Александра 
I Карађорђевића, 720,80 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

3. У првој пословној зони, локали од 70,01м² 
површине до 150м² површине у приземљу са 
улазом или излогом на улицу Краља Александра 
I Карађорђевића, 641,30 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

4. У првој пословној зони, локали преко 
150м² површине у приземљу са улазом или 
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излогом на улицу Краља Александра I 
Карађорђевића, 561,80 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

5. У првој пословној зони, локали до 30м² 
површине на спрату, 385,84 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

6. У првој пословној зони, локали од 30,01м² 
површине до 70м² површине  на спрату, 330,72 
динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 

7. У првој пословној зони, локали од 70,01 м² 
површине до 150м² површине на спрату, 304,22 
динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 

8. У првој пословној зони, локали преко 
150м² површине на спрату, 214,12 динара по 
једном квадратном метру корисне површине; 

9. Остали локали у првој пословној зони до 
30м² површине у приземљу  420,82 динара по 
једном квадратном метру корисне површине; 

10. Остали локали у првој пословној зони од 
30,01м² површине до 70м² површине у приземљу  
379,48 динара по једном квадратном метру 
корисне површине; 

11. Остали локали у првој пословној зони од 
70,01м² површине до 150м² површине у 
приземљу  336,02 динара по једном квадратном 
метру корисне површине; 

12. Остали локали у првој пословној зони 
преко 150м² површине у приземљу  308,46 
динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 

13. У другој пословној зони, локали до 30м² 
површине, 276,66 динара по једном квадратном 
метру корисне површине; 

14. У другој пословној зони, локали од 
30,01м² површине до 150м² површине, 243,80 
динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 

15. У другој пословној зони локали преко 
150м² површине, 170,66 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

16. У трећој пословној зони, локали до 
50,00м² површине, 181,26 динара по једном 
квадратном метру корисне површине; 

17. У трећој пословној зони, локали од 
50,01м² површине до 70,00м² површине, 139,92 
динара по једном квадратном метру корисне 
површине; 

18. У трећој пословној зони, локали од 
70,01м² површине до 150,00м² површине, 96,46 
динара по једном квадратном метру корисне 
површине.'' 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-67-10/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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          На основу члана 74. став 2. Закона о 
планирању и израдњи  (''Службени гласник РС'' 
бр. 47/03 и 34/06 ) и члана 22. Статута општине 
Зрењанин ( ''Службени лист општине Зрењанин '' 
бр. 16/05-пречишћен текст  и 19/06 ), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана  
11.07.2008.год. донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  

КРИТЕРИЈУМУМА И МЕРИЛИМА ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ ЗАКУПНИНЕ И НАКНАДЕ 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

 
Члан 1. 

 
          У Одлуци о критеријумима и мерилима за 
утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта  (''Службени лист 
општине Зрењанин'' бр. 11/03, 13/03, 3/05, 1/06, 
7/07 и 1/08 ) у члану 9. став 1. мења се и гласи:  
           ''Висина закупнина за 2008.годину износи 
(дин/м²): 
 
Екстра 
зона 

Прва 
зона 

Друга 
зона 

Трећа 
зона 

Четврта 
зона 

Пета 
зона 

   
1.395,00   

   
836,00 

    
559,00 

   
419.00 

    
349,00 

 

 
Члан 2. 

          Члан 16. мења се и гласи: 
          ''Трошкови припремања грађевинског 
земљишта за 2008.годину износе: 
 
- Екстра зона ....................1.395,00 дин/м² 

бруто површине објекта 
- Прва зона ..........................837,00 дин/м² 

бруто површине објекта 
- Друга зона......................... 697,00 дин/м² 

бруто површине објекта 
- Трећа зона......................... 559,00 дин/м² 

бруто површине објекта 
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- Четврта зона..................... 419,00 дин/м² бруто 
површине објекта 

- Пета зона..........................  279,00 дин/м² 
бруто површине објекта''. 

 
Члан 3. 

 
          У члану 24. у ставу 1. табеларни преглед 
мења се и гласи: 
 

Врста 
опремања 

Примарна 
мрежа 

Секундарна 
мрежа 

Укупно 

-водовод 83,00 70,00   153,00 
-електро-
мрежа 

            
139,00 

                    
84,00 

               
223,00 

-коловоз 139,00 139,00 278,00 
-кишна 
канализација 

             
139,00 

                   
139,00 

               
278,00 

-фекална 
канализација 

             
139,00 

                   
139,00 

               
278,00 

-тротоари 42,00  42,00   84,00 
-јавна 
расвета 

               
56,00 

                     
42,00 

               
98,00 

     Укупно 737,00 655,00 1.392,00
 

Члан 4. 
 
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у  “Службеном листу града 
Зрењанина”. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-67-11/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 2. Уредбе о 
канцеларијском пословању («Сл. Гласник РС» 
број 80/92),Одлуке о прихватању пројекта за 
јачање конкурентности на локалном нивоу у  
Општини Зрењанин 01 број 011-1/07 од 
11.12.2007. године  и чл. 22. Статута Општине 
Зрењанин («Сл. лист Општине Зрењанин», број 
16/05-пречишћен текст и 19/06), на седници 
одржаној 11.07.2008.године, Скупштина града 
Зрењанина донела је 
 

О Д Л У К У  
О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ  ПОСТУПАЊА ПО 

ФОРМАЛНИМ ЗАХТЕВИМА  
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком,  ради унапређења услова 
пословања који су директно повезани са 
регулаторним поступцима и  рационализације 
прописа на градском нивоу  утврђују се 
рационални и оптимални рокови за обраду и 
решавање предмета у Градској  управи. 
 

Члан 2. 
 
 Рокови везани за обраду и решавање 
предмета у Градској управи утврђују се на 
следећи начин:  

1. Предмети и акта примљени преко 
пријемне канцеларије у току радног дана - 
достављају се надлежној организционој 
јединици, најкасније до 9,00 сати наредног 
радног дана. 

2. Преглед примљених предмета, аката и 
приложене документације и евентуално 
доношење закључка о отклањању уочених 
недостатака ради даљег поступања по захтеву –  
најкасније у року од три дана од дана пријема у 
надлежној организационој јединици. 

3. Посебни рокови за решавање предмета 
теку од дана достављања предмета надлежној 
организационој јединици, односно од дана када 
је поступљено закључку из тачке 2. ове одлуке 
 Овлашћује се начелник Градске управе 
да у року од 10 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке донесе посебан правилник којим ће 
се утврдити списак формалности, као и посебни 
рокови за поступање по формалним захтевима. 
 

Члан 3. 
 

Запослени у надлежној организационој 
јединици дужни су да се придржавају рокова 
везаних за обраду и решавање предмета, који су 
утврђени овом Одлуком. 

У случају када запослени у надлежној 
организационој јединици у поступку прегледа 
предмета установи да је предмет непотпун, 
односно да уз поднесак није приложена 
захтевана документација или информације, 
дужан је да у року предвиђеном чланом 2. ове  
Одлуке, закључком обавести странку о 
разлозима због којих се до допуне, предмет не 
може решавати.  

  Члан 4. 
 

 Запослени у Градској  управи који при 
обради премета не поступе у складу са роковима 
из члана 2. ове Одлуке дужни су да писмено 
образложе разлог због кога је дошло до 
прекорачења рока и образложење одмах  доставе 
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руководиоцу организационе јединице и 
начелнику Градске управе. 
 Оправданост прекорачења рока оцењује 
начелник Градске управе. 
 Неоправдано прекорачење  рокова 
предвиђених чланом 2. ове Одлуке повлачи 
дисциплинску одговорност запосленог, у складу 
са Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених у Градској управи.  
 

Члан 5. 
 

 У циљу бржег и економичнијег поступка 
који се води у Градској  управи, за део поступака 
припремљени су обрасци за странке. 
 Овлашћује се начелник Градске управе 
да на предлог руководиоца одељења утврди 
одговарајући образац.  

 
Члан 6. 

 
 Странка није дужна да доставља 
документацију и податке којима располаже 
Градска управа. 
 Подаци и документација из става 1.овог 
члана прибављају се по службеној дужности. 
 

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења и објавиће се у «Службеном 
листу Града Зрењанина». 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-67-21/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана  22. Статута Општине 
Зрењанин («Сл. лист Општине Зрењанин» број 
16/05-пречишћен текст и 19/06), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
11.07.2008. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О РЕГИСТРУ ФОРМАЛНОСТИ  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ регистар формалности 
Града Зрењанина. 

 
Члан 2. 

 
 Регистар формалности представља 
електронску базу свих података везаних за 
формалности које се у Градској управи 
примењују. 
 Формалности које нису регистроване у 
регистру формалности неће се примењивати до 
њиховог увођења у регистар. 

 
Члан 3. 

 
 Регистром формалности управља 
Градско веће, као орган одговоран за интегритет, 
одрживост и транспарентност регистра. 
 Начелник Градске управе и Служба 
Скупштине, Градоначелника и Градског већа 
обављају стручне, техничке и административне 
послове Регистра и одговорни су за тачност 
података, рад и одржавање Регистра. 

 
Члан 4. 

 
Основна начела регистра 

 
1. ПРАВНА СИГУРНОСТ - Примена само 

оних формалности које се налазе у Регистру, 
у облику у коме се налазе у Регистру од 
стране градске управе 

2. ЛЕГАЛНОСТ - Примена само оних 
формалности које су засноване на 
позитивним прописима 

3. ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ - 
Учешће јавности и доступност формалности 
и њених елемената широј јавности 

4. НАДЗОР И ЕВАЛУАЦИЈА - Врши се у 
поступку израде градских прописа све до 
усвајања, као и у току имплементације 
формалности. За формалности уређене 
републичким и покрајинским прописима 
ближе ће се дефинисати примена тих 
прописа на нивоу локалне самоуправе у току 
имплементације формалности, у случају да 
има потребе 

5. ОДГОВОРНОСТ - Обавеза градских 
служби да правовремено обавештавају 
начелника Градске управе о променама 
формалности. Начелника Градске управе 
одговоран је за не слагање  правних аката и 
тачност података у Регистру 

6. КОНТИНУИТЕТ И ПРАВОВРЕМЕНОСТ 
- Обавеза начелника Градске управе и 
службе Скупштине, Градоначелника и 
Градског већа да континуирано уносе  у 
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Регистар измењене, односно нове податаке о 
формалностима, након доношења 
одговарајућих републичких,  покрајинских и 
градских прописа. 

7. ПОВОЉНОСТ ЗА ПОСЛОВНЕ 
СУБЈЕКТЕ И ГРАЂАНЕ - Обавеза 
Градског већа и начелника Градске управе да 
при изради градских прописа односно 
имплементацији републичких и 
покрајинских прописа воде рачуна да о 
заштити интереса пословних субјеката и 
грађана 

8. ОДРЖИВОСТ – Градска служба ће 
обезбедити континуирану буџетску подршку 
за рад и одржавање региста. Градска управа 
ће избећи додатне непотребне трошкове кроз 
коришћење постојећих градских тела, 
служби надлежних за функционисање 
Регистра те усвајање, измену правних 
докумената Града ради обезбеђења наставка 
функционисања Регистра.  

 
Члан 5. 

 
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ начелник Градске 
управе, да у року од три месеца од дана 
доношења ове одлуке, донесе Правилник о раду 
регистра формалности, којим ће се ближе 
уредити листа формалности, надлежност органа, 
њихова права и обавезе као и процедуре и 
поступци рада регистра. 

 
Члан 6. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана доношења и објавиће се у «Службеном 
листу Града Зрењанина». 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-67-22/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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129/07), члана 22. Статута општине 

Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 16/05-пречишћен текст и 19/06),  Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана      
11.07.2008. године, донела је   

          
''Решење из претходног става Одељење је 

дужно да донесе у року од 8 дана од дана 
подношења захтева инвеститора''.           

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И 

ТРГОВА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о утврђивању назива улица и 
тргова (''Службени лист општине Зрењанин'', 
број 11/05 ) у члану 8. после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи: 
 '' Иницијатива за покретање поступка за 
утврђивање или промену назива улица подноси 
се Комисији најдаље до 01.03. текуће године.'' 
 У истом члану досадашњи став 2. постаје 
став 3. 

Члан 2. 
                                                   
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА                                                
Број: 06-67-23/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 87. Закона о заштити 
животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04) и члана 22. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 16/05 
– пречишћен текст и 19/06), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана  
11.07.2008. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ   И  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О  

НАКНАДИ  ЗА  ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ      

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о  накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 14/05 и 1/06) у члану 9. 
иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:  

У истом члану досадашњи став 2. постаје 
став 3. 

Члан 2. 
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 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-67-24/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу  члана 22. Статута општине 
Зрењанин ("Службени лист општине Зрењанин", 
бр. 16/05 - пречишћен текст и 19/06 ),  а у складу 
са Одлуком Скупштине општине Зрењанин о 
прихватању Етичког кодекса понашања 
функционера локалне самоуправе у Србији, број 
06-8-36/05-I-04-01 од 24.02.2005.године и 
Меморандумом о сарадњи закљученим са 
Сталном конференцијом градова и општина дана 
13.02.2006.године, Скупштина града Зрењанина 
на седници  одржаној дана 11.07.2008. године, 
донела  је 

ОДЛУКУ  
О ДОПУНИ  OДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ  
САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ 
ЕТИЧКОГ  КОДЕКСА ПОНАШАЊА 

ФУНКЦИОНЕРА                          
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о образовању Савета за 
праћење примене Етичког кодекса  понашања 
функционера  (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр 1/06) у члану 52. додаје се став 3. 
који гласи:   

''Одлука о повреди Етичког кодекса 
понашања функционера  доноси се  у року од 30 
дана, или у изузетним случајевима у року од 60 
дана''. 

Члан 2. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД   ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-67-25/08-I-04-01 
Дана:  11.07.2008. године 
З р е њ а н и н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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По извршеном сравњивању са изворним 

текстом утврђено је да се У Решењу о 
именовању чланова Управног одбора Јавног 
стамбеног предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин 
објављеном у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', бр. 20/08 од 27. јуна 2008. године 
поткрала грешка, па се даје  
 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ  
СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЗРЕЊАНИН'' 

ЗРЕЊАНИН  
 
I 
 

У Решењу о именовању чланова 
Управног одбора Јавног стамбеног предузећа 
''Зрењанин'' Зрењанин број: 06-59-25/08-I-04-01 
од 27. јуна 2008. године (''Службеном листу 
града Зрењанина'', бр. 20/08), врши се следећа 
исправка: 

''У тачки I под редним бројем 2. иза 
имена  ''ВЕСЕЛИН СЕКУЛИН'', уместо речи: 
''студент'', треба да стоје речи: ''инжењер 
хемијске технологије'', а у осталом делу Решење 
остаје непромењено.'' 

II 
 

 Исправку Решења објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

И ГРАДСКОГ ВЕЋА 
220 

По извршеном сравњивању са изворним 
текстом утврђено је да се У Решењу о 
разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' 
Зрењанин објављеном у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', бр. 20/08 од 27. јуна 2008. године 
поткрала грешка, па се даје  
 

И С П Р А В К А 
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И 

ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН  
 
I 
 

У Решењу о разрешењу чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
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''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин број: 06-59-
74/08-I-04-01 од 27. јуна 2008. године 
(''Службеном листу града Зрењанина'', бр. 20/08), 
врши се следећа исправка: 

''У тачки I под редним бројем 2. уместо 
речи: ''ИВАН ВОЈИНОВ'', треба да стоје речи: 
''СЛАВЕНКО СТАНИШИЋ'', а у осталом делу 
Решење остаје непромењено.'' 

II 
 

 Исправку Решења објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 
С А Д Р Ж А Ј 
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