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На основу члана 47. и 63. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 
54/09), члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 31. тачка 2. и члан 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2009. 
године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2009. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2009. годину (''Службени лист града Зрењанина'' 
– пречишћен текст, бр. 16/09) у члану 1. износ: 
''3.249.552.905'' замењује се износом: 
''2.748.761.849''. 

Члан 2.  
 
 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' вршиће се следеће измене и допуне: 
 

Економска класификација 711111 – 
Порез на зараде, износ: ''800.000.000'' замењује 
се износом: ''730.000.000''. Економска 
класификација 711121 – Порез на приходе од 
самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареном нето приходу, износ: 
''50.000.000'' замењује се износом: ''43.000.000''. 
Економска класификација 711122 – Порез на 
приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према паушално одређеном нето приходу, 
износ: ''15.000.000'' замењује се износом: 
''12.500.000''. Економска класификација 711143 – 
Порез на приходе од непокретности, износ: 
''35.000.000'' замењује се износом: ''32.000.000''. 
Економска класификација 711145 – Порез на 
приходе од давања у закуп покретних ствари, 
износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''3.150.000''. Економска класификација 711146 – 

Порез на приход од пољопривреде и пумарства, 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''1.400.000''. Економска класификација 711147 – 
Порез на земљиште, износ: ''15.000.000'' 
замењује се износом: ''10.400.000''. Економска 
класификација 711148   – Порез на 
непокретности на основу решења пореског 
органа, износ: ''10.000'' замењује се износом: 
''180.000''.  Економска класификација 711161 – 
Порез на приходе од осигурања лица у износ од: 
''50.000'', замењује се износом: ''25.000''. 
Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине, износ: ''210.000.000'' замењује се 
износом: ''195.000.000''. Економска 
класификација 711182 - Самодопринос према 
зарадама запослених и по основу пензија на 
територији града, износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''1.150.000''. Економска класификација 
711183 – Самодопринос из прихода од 
пољопривреде и шумарства, износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''120.000''. Економска 
класификација 711184 – Самодопринос из 
прихода лица која се баве самосталном 
делатношћу, износ: ''8.000.000'' замењује се 
износом: ''9.300.000''. Економска класификација 
711191 - Порез на остале приходе, износ: 
''90.000.000'' замењује се износом: ''95.000.000''. 
Економска класификација 711193 – Порез на 
приходе спортиста и спортских стручњака, 
износ: ''3.200.000'' замењује се износом: 
''2.100.000''.  

 
Укупно 711: износ: ''1.235.660.000'' 

замењује се износом: ''1.135.325.000''. 
 

 Економска класификација 712111 – 
Порез на фонд зарада запослених који се 
финансирају из буџета и фондова обавезног 
социјалног осигурања износ: ''10.000'' замењује 
се износом: ''30.000''. Економска класификација 
712112 – Порез на фонд зарада осталих 
запослених, износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''450.000''.  
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Укупно 712: износ: ''512.000'' замењује се 
износом: ''482.000''.  

 
Економска класификација 713121 – 

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од физичких лица износ: ''60.000.000'' 
земењује се износом: ''45.400.000''. Економска 
класификација 713122 – Порез на имовину (осим 
на земљиште, акције и уделе) од правних лица 
износ: ''110.000.000'' земењује се износом: 
''72.000.000''. Економска класификација 713311 – 
Порез на наслеђе и поклон, износ: ''9.000.000'' 
земењује се износом: ''8.000.000''. Економска 
класификација 713421 – Порез на пренос 
апсолутних права на непокретности, износ: 
''85.000.000'' земењује се износом: ''65.000.000''. 
Економска класификација 713422 – Порез на 
пренос апсолутних права на акцијама и другим 
хартијама од вредности износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''. Економска 
класификација 713423 – Порез на пренос 
апсолутних права на половним моторним 
возилима и пловним објектима износ: 
''15.000.000'' замењује се износом: ''13.700.000''. 
Економска класификација 713611 – Порез на 
акције на име и уделе износ: ''350.000'' замењује 
се износом: ''300.000''.  

 
Укупно 713: износ: ''281.360.000'' 

замењује се износом: ''206.910.000''.  
 
Економска класификација 714431 – 

Комуналне такса за коришћење рекламних паноа 
износ: ''30.000'' замењује се износом: ''3.200''. 
Економска класификација 714441 – Средства за 
противпожарну заштиту од 6% наплаћене 
премије осигурања од пожара у општини на 
чијој се територији налази осигурана имовина 
износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.300.000''. Економска класификација 714513 – 
Комунална такса за држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина износ: ''47.000.000'' замењује се 
износом: ''44.200.000''. Економска класификација 
714514 – Годишња накнада за моторна возила, 
тракторе и прикључна возила износ: ''25.000.000'' 
замењује се износом: ''22.000.000''. Економска 
класификација 714543 – Накнада за промену 
намене обрадивог пољопривредног земљишта 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''133.000''. 
Економска класификација 714552 – Боравишна 
такса износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''3.300.000''.  

 
Укупно 714: износ: ''123.931.000'' 

замењује се износом: ''117.037.200''.  
 

Економска класификација 716111 – 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору износ: ''50.000.000'' 
земењује се износом: ''54.180.000''.  

 
Укупно 716: износ: ''50.010.000'' замењује 

се износом: ''54.190.000''.  
 
Економска класификација 733144 – 

Текући наменски трансфери у ужем смислу од 
Републике у корист нивоа градова износ: 
''20.000.000'' земењује се износом: ''11.510.000''. 
Економска класификација 733146 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од АП 
Војводине у корист нивоа градова износ: 
''60.000.000'' замењује се износом: ''59.000.000''. 
Економска класификација 733156 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од АП 
Војводина у корист нивоа општина, износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''10.000''. 
Економска класификација 733241 – Капитални 
наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова и износ: 
''10.000.000'' се брише. Економска класификација 
733242 – Капитални трансфери од АП Војводина 
у корист нивоа градова износ: ''180.000.000'' 
замењује се износом од: ''160.000.000''. 
Економска класификација 733252 – Капитални 
наменски трансфери у ужем смислу од АП 
Војводине у корист нивоа општина износ: 
''100.000'' замењује се износом од: ''10.000''.  

 
Укупно 733: износ: ''526.307.323'' 

замењује се износом: ''486.637.323''.  
 
Економска класификација 741141 – 

Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака износ: ''18.000.000'' замењује се 
износом: ''17.300.000''. Економска класификација 
741151 – Приходи буџета општине од камата на 
средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака у износу од ''100.000'' 
замењује се износом од: ''10.000''. Економска 
класификација 741511 - Накнада за коришћење 
минералних сировина износ: ''22.500.000'' 
замењује се износом: ''22.800.000''. 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: ''50.000.000'' 
земењује се износом: ''45.700.000''. Економска 
класификација 741532 – Комунална такса за 
коришћење простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним и 
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обележеним местима износ: ''60.000.000'' 
замењује се износом: ''47.500.000''. Економска 
класификација 741534 – Накнада за коришћење 
грађевинског земљишта износ: ''250.000.000'' 
замењује се износом: ''175.262.000''. Економска 
класификација 741535 – Комунална такса за 
заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''10.000''.  

 
Укупно 741: износ: ''466.600.000'' 

замењује се износом: ''373.582.000''.  
 
Економска класификација 742141 – 

Приходи од продаје добара или услуга од стране 
тржишних организација у корист нивоа градова 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: ''10.000''. 
Економска класификација 742142 – Приходи од 
давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе 
градови и индиректни корисници њиховог 
буџета износ: ''113.500.000'' замењује се износом: 
''89.000.000''. Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист нивоа градова износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''7.200.000''. Економска 
класификација 742152 – Приходи од давања у 
закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе општине и 
индиректни корисници њиховог буџета износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''10.000''. 
Економска класификација 742153 – Приходи од 
закупнине за грађевинско земљиште у корист 
нивоа општина износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''10.000''. Економска класификација 
742241 – Градске административне таксе износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''8.000.000''. 
Економска класификација 742251 - Општинске 
административне таксе у износу од ''100.000'' 
замењује се износом од: ''1.000''. Економска 
класификација 742253 – Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта износ: ''230.054.841'' 
замењује се износом: ''76.500.000''. Економска 
класификација 742341 – Приходи које својом 
делатношћу остваре органи и организације 
градова износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''440.000''. Економска класификација 742351 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације општина  износ од ''100.000'' 
замењује се износом од: ''1.000''.  

 
Укупно 742: износ: ''361.954.841'' 

замењује се износом: ''181.172.000''.  
 
Економска класификација 743341 – 

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје прописане 

актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''950.000''. 
Економска класификација 743351 - Приходи од 
новчаних казни изречених у прекршајном 
поступку за прекршаје прописане актом 
Скупштине општине, као и одузета имовинска 
корист у том поступку износ од ''100.000'' 
замењује се износом од: ''10.000''. Економска 
класификација 743352 – Приходи од новчаних 
казни за прекршаје прописа из области заштите 
од пожара износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''203.000''.  

 
Укупно 743: износ: ''1.600.000'' замењује 

се износом: ''1.163.000''.  
 
Економска класификација 744141 – 

Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова износ: 
''8.000.000'' замењује се износом: ''8.700.000''. 
Економска класификација 744241 – Капитални 
добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градава износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000''.  

 
Укупно 744: износ: ''16.000.000'' замењује 

се износом: ''15.700.000''.  
 
Економска класификација 745141 – 

Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''7.900.000'' замењује се износом: ''21.500.000''. 
Економска класификација 745151 – Остали 
приходи у корист нивоа општина износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''1.000''.   

 
Укупно 745: износ: ''8.000.000'' замењује 

се износом: ''21.501.000''.  
 
Економска класификација 771111 – 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''4.950.000''.  

 
Укупно 771: износ: ''10.000.000'' замењује 

се износом: ''4.950.000''.  
 
Економска класификација 811141 – 

Примања од продаје непокретности у корист 
нивоа градова и укупно 811 се брише. 
Економска класификација 812141 – Примања од 
продаје покретних ствари у корист нивоа 
градова износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''25.000''.   

 
Укупно 812: износ: ''100.000'' замењује се 

износом: ''25.000''.  
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Економска класификација 921641 – 

Примања од отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа градова 
износ: ''40.000'' замењује се износом: ''18.585''. 
Економска класификација 921651 – Примања од 
отплата кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист нивоа општина износ: ''10.000'' замењује 
се износом: ''1.000''. Економска класификација 
921941 – Примања од продаје домаћих акција и 
осталог капитала у корист нивоа градова износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''2.600.000''.  

 
Укупно 921: износ: ''20.050.000'' замењује 

се износом: ''2.619.585''.  
 
Став: Укупни приходи и примања без 

пренетих средстава из претходне године износ 
од ''3.202.085.164'', замењује се износом: 
''2.701.294.108''. Приходи и примања буџета, 
износ: ''3.249.552.905'' замењује се износом: 
''2.748.761.849''. Додатни приходи буџетских 
корисника износ: ''644.895.134'' замењује се 
износом: ''607.128.719''. Укупни приходи и 
примања износ: ''3.894.448.039'' замењује се 
износом: ''3.355.890.568''.  
 
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 
 Економска класификација 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''2.843.510.905'' замењује се износом: 
''2.468.896.849'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''189.294.524'' замењује се износом: 
''184.098.109'', и колони Укупна средства износ: 
''3.032.805.429'' замењује се износом: 
''2.652.994.958''.  

 
Економске класификација 410000 - 

Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''937.858.059'' замењује се износом: 
''933.026.069'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''34.788.018'' 
замењује се износом: ''35.077.018'', у колони 
Укупна средства износ: ''972.646.077'' замењује 
се износом: ''968.103.087''.  

 
Економска класификација 411000 – 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони – Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''3.176.755'' замењује се 
износом: ''2.776.755'', у колони Укупна средства 
износ: ''713.909.582'' замењује се износом: 
''713.509.582''.  

 

Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодаваца , а у 
колони – Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''527.263'' замењује се износом: 
''455.263'', и у колони Укупна средства износ: 
''127.241.505'' замењује се износом: 
''127.169.505''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнаде у натури у колони – Средства из буџета 
износ: ''6.184.300'' замењује се износом: 
''2.722.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''12.317.000'' замењује се износом: ''8.854.700''.  

 
Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима у колони - 
Средства из буџета износ: ''29.468.000'' замењује 
се износом: ''27.957.000'', у колони – Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''20.972.300'' замењује се износом: ''21.616.300'' и 
у колони Укупна средства износ: ''50.440.300'' 
замењује се износом: ''49.573.300''.  

 
Економска класификација 415000 – 

Накнада трошкова за запослене у колони - 
Средства из буџета износ: ''17.314.690'' замењује 
се износом: ''17.456.000'',  у колони – Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''3.853.000'' замењује се износом: ''3.970.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''21.167.690'' 
замењује се износом: ''21.426.000''. 
 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''666.847.486'' замењује се износом: 
''509.084.420'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''141.126.280'' замењује се износом: ''135.655.465'' 
и у колони Укупна средства износ: ''807.973.766'' 
замењује се износом: ''644.739.885''. 

 
  Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''153.892.180'' замењује се износом: 
''151.675.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''29.858.300'' 
замењује се износом: ''30.708.300'' и у колони 
Укупна средства износ: ''183.750.480'' замењује 
се износом: ''182.383.300''.  
 

Економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
буџета износ: ''6.635.000'' замењује се износом: 
''6.078.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.090.500'' 
замењује се износом: ''2.581.000'' и у колони 
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Укупна средства износ: ''9.725.500'' замењује се 
износом: ''8.659.000''. 
 
         Економска класификација 423000 – Услуге 
по уговору  у колони Средства из буџета износ: 
''94.271.119'' замењује се износом: ''80.061.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''23.775.369'' замењује се 
износом: ''23.010.954'' и у колони Укупна 
средства износ: ''118.046.488'' замењује се 
износом: ''103.071.954''.  
 

Економска класификација  424000 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
буџета износ: ''124.939.428'' замењује се износом: 
''87.462.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''12.017.036'' 
замењује се износом: ''16.247.136'' и у колони 
Укупна средства износ: ''136.956.464'' замењује 
се износом: ''103.709.136''.  

 
Економска класификација  425000 – 

Текуће поправке и одржавање  у колони 
Средства из буџета износ: ''258.829.980'' 
замењује се износом: ''157.753.420'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''35.892.675'' замењује се 
износом: ''25.945.675'', и у колони Укупна 
средства износ: ''294.722.655'' замењује се 
износом: ''183.699.095''. 

 
  Економска класификација 426000 – 
Материјал  у колони Средства из буџета износ: 
''28.279.779'' замењује се износом: ''26.055.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''36.492.400'' замењује се 
износом: ''37.162.400'' и у колони Укупна 
средства износ: ''64.772.179'' замењује се 
износом: ''63.217.400''. 
 
  Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''3.600.000'' 
замењује се износом: ''1.820.000'', a у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''310.000'' замењује се износом: 
''288.000'' а у колони Укупна средства износ: 
''3.910.000'' замењује се износом: ''2.108.000''.  
 

Економска класификација 441000 – 
Отплата домаћих камата у колони Средства из 
буџета износ: ''1.600.000'' замењује се износом: 
''1.470.000'', a у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''278.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''1.900.000'' замењује се износом: 
''1.748.000''.  

Економска класификација 444000 – 
Пратећи трошкови задуживања у колони 
Средства из буџета износ: ''2.000.000'' замењује 
се износом: ''350.000'', a у колони Укупна 
средства износ: ''2.010.000'' замењује се износом: 
''360.000''.   
 

Економска класификација 450000 - 
Субвенције у колони Средства из буџета износ: 
''339.877.000'' замењује се износом: 
''240.704.000'', a у колони Укупна средства износ: 
''348.780.000'' замењује се износом: 
''249.607.000''. 

 
Економска класификација 451000 - 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони Средства из буџета 
износ: ''339.877.000'' замењује се износом: 
''240.704.000'', a у колони Укупна средства износ: 
''348.780.000'' замењује се износом: 
''249.607.000''. 

 
Економска класификација 460000 - 

Донације,  дотације и трансфери  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''738.069.360'' замењује се износом: 
''669.611.360''.  

 
Економска класификација 463000 - 

Текући трансфери осталим нивоима власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''738.069.360'' замењује се 
износом: ''669.611.360''.  

 
Економска класификација 470000 - 

Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''39.240.000'' замењује се 
износом: ''32.700.000''.  

 
Економска класификација 472000 - 

Накнада за социјалну заштиту из буџета у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''39.240.000'' замењује се 
износом: ''32.700.000''. 

 
Економска класификација 480000 - 

Остали расходи у колони Средства из буџета 
износ: ''104.019.000'' замењује се износом: 
''71.451.000'',  у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.267.226'' 
замењује се износом: ''3.274.626'' и у колони 
Укупна средства износ: ''107.286.226'' замењује 
се износом: ''74.725.626''.  

 
Економска класификација 481000 – 

Дотације невладиним организацијама у колони 
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Средства из буџета износ: ''11.695.000'' замењује 
се износом: ''8.396.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''12.125.000'' замењује се 
износом: ''8.826.000''. 

 
Економска класификација 482000 – 

Порези, обавезне таксе и казне  у колони 
Средства из буџета износ: ''24.594.000'' замењује 
се износом: ''22.905.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''2.584.905'' замењује се износом: ''2.486.005'' и у 
колони Укупна средства износ: ''27.178.905'' 
замењује се износом: ''25.391.005''.  

 
Економска класификација 483 – Новчане 

казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''35.730.000'' замењује 
се износом: ''17.350.000'',  у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''253.321'' замењује се износом: ''358.621'' и у 
колони Укупна средства износ: ''35.982.321'' 
замењује се износом: ''17.708.621''.  

 
Eкономскa класификације 485000 – 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''32.000.000'' замењује се износом: ''22.800.000''. 
 

Економска класификација 490000 - 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''14.000.000'' 
замењује се износом: ''10.500.000''.  

 
Економска класификација 499000 – 

Стална резерва у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''.  

 
Економска класификација 499000 - 

Текућа резерва у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''8.500.000''.  

 
Економска класификација  500000 – 

Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''383.042.000'' 
замењује се износом: ''257.465.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''455.400.610'' замењује се 
износом: ''422.830.610'' и у колони Укупна 
средства износ: ''838.442.610'' замењује се 
износом: ''680.295.610''.  

 
Економска класификација 510000 – 

Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''379.042.000'' замењује се износом: 

''256.465.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''448.550.610'' замењује се износом: ''418.880.610'' 
и у колони Укупна средства износ: ''827.592.610'' 
замењује се износом: ''675.345.610''.  

 
Економска класификација 511000 – 

Зграде и грађевински објекти у колони Средства 
из буџета износ: ''363.782.000'' замењује се 
износом: ''243.530.000'' у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''435.915.210'' замењује се износом: ''408.815.210'' 
и у колони Укупна средства износ: ''799.697.210'' 
замењује се износом: ''652.345.210''.  

 
Економска класификација  512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''12.610.000'' замењује се износом: 
''10.039.000'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''12.183.400'' 
замењује се износом: ''9.613.400'' и у колони 
Укупна средства износ: ''24.793.400'' замењује се 
износом: ''19.652.400''.  

 
Економска класификација 513000 – 

Остале некретнине и опрема у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''1.000''.  
 

Економска класификација 515000 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''2.550.000'' замењује се износом: 
''2.895.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''3.002.000'' замењује се износом: ''3.347.000''.  

 
Економска класификација 520000 – 

Залихе у колони Средства из буџета износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''500.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''6.850.000'' замењује се 
износом: ''3.950.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''7.450.000'' замењује се износом: 
''4.450.000''.  
 

Економска класификација 522000 – 
Залихе материјала у колони Средства из буџета 
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''500.000'' 
и у колони Укупна средства износ: ''850.000'' 
замењује се износом: ''750.000''.  
 

Економска класификација 523000 – 
Залиха робе за даљу продају у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника и у 
колони Укупна средства износ: ''6.600.000'' 
замењује се износом: ''3.700.000''.  
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Економска класификација 540000 – 
Природна имовина – у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''3.400.000'' замењује се износом: ''500.000''.  

 
Економска класификација 541000 – 

земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''3.400.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 
 
 Економска класификација 600000 – 
Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине у колони Средства из 
буџета износ: ''23.000.000'' замењује се износом: 
''22.400.000'' а у колони Укупна средства износ: '' 
23.200.000'' замењује се износом: ''22.600.000''.  
 

Економска класификација 610000 – 
Отплата главнице у колони Средства из буџета 
износ: ''23.000.000'' замењује се износом: 
''22.400.000'' а у колони Укупна средства износ: 
''23.200.000'' замењује се износом: ''22.600.000''. 
 

Економска класификација 611000 – 
Отплата главнице домаћим кредиторима у 
колони Средства из буџета износ: ''23.000.000'' 
замењује се износом: ''22.400.000'' а у колони 
Укупна средства износ: ''23.200.000'' замењује се 
износом: ''22.600.000''. 
 

 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.249.552.905'' 
замењује се износом: ''2.748.761.849'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''644.895.134'' замењује се 
износом: ''607.128.719'' и у колони Укупна 
средства износ: ''3.894.448.039'' замењује се 
износом: ''3.355.890.568''.  
 
 У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'' 
вршиће се следеће измене и допуне: 
 
 Укупна примања износ: ''2.471.623.164'' 
замењује се износом: ''2.207.505.523'', шифра 
економске класификације 71 - Порески приходи 
износ: ''1.690.961.000'' замењује се износом: 
''1.719.032.200'', шифра економске 
класификације 711 - Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 
''1.016.260.000'' замењује се износом: 
''1.135.325.000'', шифра економске 
класификације 711180 - Самодопринос износ: 
''219.400.000'' замењује се износом: 
''205.570.000'', шифра економске класификације 
713 - Порез на имовину износ: ''281.360.000'' 
замењује се износом: ''206.910.000'', шифра 
економске класификације 714 - Порез на добра и 

услуге (ПДВ и акцизе) износ: ''123.931.000'' 
замењује се износом: ''117.037.200'', шифра 
економске класификације 716+719 - Остали 
порески приходи износ: ''50.010.000'' замењује се 
износом ''54.190.000'', шифра економске 
класификације 74 – Непорески приходи, од чега: 
износ: ''254.254.841'' замењује се износом: 
''101.811.000'', шифра економске класификације 
7411 – Наплаћене камате износ: ''18.100.000'' 
замењује се износом: ''17.310.000'', шифра 
економске класификације 7422 – Приходи од 
игара на срећу износ: ''236.154.841'' замењује се 
износом: ''84.501.000'', шифра економске 
класификације 8 – Примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''25.000'', шифра економске 
класификације 733 – Трансфери износ: 
''526.307.323'' замењује се износом: 
''486.637.323'', Укупни издаци износ: 
''3.226.552.905'' замењује се износом: 
''2.726.361.849'', шифра економске 
класификације 4 – Текући расходи износ: 
''2.841.910.105'' замењује се износом: 
''2.468.896.849'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''937.858.059'' замењује се износом: 
''933.026.069'', шифра економске класификације 
42 – Коришћење роба и услуга износ: 
''665.246.686'' замењује се износом: 
''509.084.420'', шифра економске класификације 
44 – Отплата камата износ: ''3.600.000'' замењује 
се износом: ''1.820.000'', шифра економске 
класификације 45 - Субвенције износ: 
''339.877.000'' замењује се износом: 
''240.704.000'', шифра економске класификације 
47 – Социјална заштита из буџета износ: 
''39.240.000'' замењује се износом: ''32.700.000'', 
шифра економске класификације 48+49 – Остали 
расходи износ: ''118.019.000'' замењује се 
износом: ''81.951.000'', шифра економске 
класификације 4631+4641 – Трансфери износ: 
''738.069.360'' замењује се износом: 
''669.611.360'', шифра економске класификације 
5 - Капитални издаци износ: ''384.642.800'' 
замењује се износом: ''257.465.000'', шифра 
економске класификације 92 – Примања по 
основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине износ: ''20.050.000'' замењује се 
износом: ''2.619.585'', шифра економске 
класификације 61 – Отплата дуга износ: 
''23.000.000'' замењује се износом: ''22.400.000'', 
шифра економске класификације 611 – Отплата 
дуга домаћим кредиторима износ: ''23.000.000'' 
замењује се износом: ''22.400.000'', Нето 
финансирање (1+2-3-4) износ: ''1.922.215.841'' 
замењује се износом: ''1.820.843.200''. 

 



17. децембар 2009. год.        Број 19       Службени лист града Зрењанина                              Страна 419 

Члан 3.  
 
 У глави ''II Посебан део''  вршиће се 
следеће измене и допуне:  
 
 У члану 3., у ставу 1., износ: 
''3.249.552.905'' замењује се износом: 
''2.748.761.849'' и износ: ''644.895.134'' замењује 
се износом: ''607.128.719''.   
 
 У истом члану у табеларном прегледу: 
 
 Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 - Вршиће се 
следеће измене и то:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''7.400.000'' замењује се износом: 
''7.993.000''.  

Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''1.325.000'' замењује се износом: 
''1.428.000''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''30.000''.  

 
Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''1.000''.  

 
Економска класификација 415000 – 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''117.000'' замењује се износом: ''128.800''.  

 
Економска класификација 422000 – 

Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''800.000''.  

 
Економска класификација 423000- 

Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно, износ: ''14.000.000'' замењује 
се износом: ''13.000.000''. 

 
 Економска класификација 424000 – 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 

 

 Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''250.000''.  

 
Економска класификација 481000 – 

Дотације невладиним организацијама у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''1.700.000'' замењује се износом: ''2.100.000''.  
 

Извори финансирања за функцију 110 – 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за 
функцију 110 износ: ''48.882.000'' замењује се 
износом: ''48.470.800''. Извори финансирања за 
раздео 1. у редовима Приходи из буџета и 
Укупно за раздео 1. у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''48.882.000'' замењује 
се износом: ''48.470.800''. 
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 130 - Врше 
се следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''19.879.000'' замењује се износом: 
''19.165.000''. 
 

Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''2.897.000'' замењује се износом: 
''2.945.000''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''85.000'' замењује се 
износом: ''1.000''.  

 
Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''320.000''.  
 

Економска класификација 415000 – 
Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''87.000'' замењује се износом: ''113.200''.  

 
Економска класификација 423000- 

Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно, износ: ''13.000.000'' замењује 
се износом: ''12.000.000''.  

 
Економска класификација 424000 – 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно, износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''1.200.000''.  

 
Економска класификација 472000 – 

Накнада за социјалну заштиту из буџета у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''2.400.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''.  

 
Економска класификација 499000 – 

Средства резерве-стална резерва у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 

 
Економска класификација 499000 – 

Средства резерве - текућа резерва у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''8.500.000''.  
 

Извори финансирања за функцију 110, 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за 
функцију 110, у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''74.118.000'' замењује се 
износом: ''67.914.200''. Укупно за раздео 2. 
Градоначелник и Градско веће у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''74.118.000'' замењује се износом: ''67.914.200''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге - Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додатци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''160.355.356'' замењује се износом: 
''166.197.985''. 

 
 Економска класификација 412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''28.878.950'' замењује се износом: 
''29.739.192''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''4.600.000'' замењује се 
износом: ''1.450.000''.  

 
Економска класификација 415000 – 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''7.300.000''.  

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колони Средства из буџета и 

у колони Укупно, износ: ''25.000.000'' замењује 
се износом: ''22.000.000''.  

 
Економска класификација 422000 – 

Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''2.400.000''. 
 

Економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно, износ: ''3.500.000'' замењује 
се износом: ''4.000.000''.  

 
Економска класификација 425000 – 

Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''5.500.000'' замењује се износом: ''4.500.000''.  

Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''550.000''.  

 
Економска класификација 483000 – 

Новчане казне и пенали по решењу судова у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''33.000.000'' замењује се износом: 
''15.500.000''.  

 
Економска класификација 512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''8.550.000''.  

 
Економска класификација 513000 – 

Остале некретнине и опреме у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно, износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''1.000''.  

 
Економска класификација 515000 – 

Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''2.050.000''. 
 

Укупно за раздео 3. Функционална 
класификација 130 – Градска управа – Опште 
услуге у колони средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''343.605.306'' замењује се 
износом: ''327.309.177''. 
 

Извори финансирања за функцију 170 – 
Трансакције везани за јавни дуг вршиће се 
следеће измене:  

 
Економска класификација 441000 – 

Отплате домаћих камата у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''1.470.000''.  
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Економска класификација 444000 – 

Пратећи трошкови задуживања у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''350.000''. 

 
Економска класификација 611000 – 

Отплата главнице домаћим кредиторима у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''23.000.000'' замењује се износом: 
''22.400.000''. 
 

Укупно за раздео 3. Градска управа – 
Функционална класификација 170 –Трансакције 
везане за јавни дуг у колони средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''26.600.000'' замењује 
се износом: ''24.220.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 –
Социјална заштита - Вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација 463000 – 
Трансфери осталим нивоима власти – Центар за 
социјални рад у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''26.122.000'' замењује се 
износом: ''20.000.000''.  
 

Економска класификација 463000 – 
Трансфери осталим нивоима власти – 
Геронтолошки центар у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''7.787.000'' 
замењује се износом: ''5.500.000''.  

 
Економска класификација 463000 – 

Трансфери осталим нивоима власти – Црвени 
крст у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''1.275.000''.  

 
Економска класификација 463000 – 

Трансфери осталим нивоима власти – Остало у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''.  
 

Укупно за раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 –Социјална 
заштита у колони средства из буџета и колони 
Укупно, износ: ''41.009.000'' замењује се 
износом: ''28.675.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 –Основно 
образовање - Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 463000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''70.000.000'' замењује 
се износом: ''69.000.000''.  

 
Економска класификација 463000 – 

Накнаде трошкова запослених и ђацима у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''47.000.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''.  

 
Економска класификација 463 – 

Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''36.500.000'' замењује се 
износом: ''36.250.000''.  

 
Економска класификација 463000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''350.000''. 
 

Укупно за раздео 3. Градска управа – 
Функционална класификација 912 –Основно 
образовање у колони средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''170.500.000'' замењује се 
износом: ''161.600.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 –Средње 
образовање - Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 463000 – 
Накнаде трошкова запослених и ђацима у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''47.000.000'' замењује се износом: 
''45.000.000''.  
 

Економска класификација 463000 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно, износ: ''6.694.000'' замењује 
се износом: ''5.700.000''.  

 
Економска класификација 463000 – 

Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''3.300.000'' замењује се износом: ''3.000.000''. 
 

Укупно за раздео 3. Градска управа – 
Функционална класификација 920 –Средње 
образовање у колони средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''118.994.000'' замењује се 
износом: ''115.700.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01 Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' - Вршиће се следеће измене:  
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Економска класификација 411000 – 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''55.880.000'' замењује се износом: 
''54.611.000''.  

 
Економска класификација  412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''10.020.000'' замењује се износом: '' 
9.781.000''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнада у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''170.000'' замењује се 
износом: ''125.000''. 

 
 Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''200.000''  замењује се 
износом: ''90.000'', у колони Укупно, износ: 
''2.100.000'' замењује се износом: ''1.990.000''.  

 
Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета износ: ''1.534.000'' замењује 
се износом: ''1.250.000'', у колони Укупно, износ: 
''1.934.000'', замењује се износом: ''1.650.000''.   

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колони Средства из буџета  
износ од ''5.880.000'', замењује се износом: 
''5.680.000'', у колони Укупно, износ: ''6.080.000'', 
замењује се износом: ''5.880.000''.  

 
Економска класификација 423000 - 

Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
износ: ''7.450.000'', замењује се износом: 
''7.165.000'', у колони Укупно, износ:  
''10.350.000'', замењује се износом: ''10.065.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.580.000'', замењује се износом: ''1.540.000'', у 
колони Укупно, износ: ''2.180.000'', замењује се 
износом: ''2.140.000''.  
 

Укупно за главу 3.01 у колони Средства 
из буџета износ: ''87.569.000'' замењује се 
износом: ''85.097.000'', у колони Укупно, износ: 
''95.269.000'' замењује се износом: ''92.797.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 

''Жарко Зрењанин'' - Вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''17.400.000'' замењује се износом: 
''16.788.000''.  
 

Економска класификација  412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.120.000'' замењује се износом: 
''3.013.000''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнада у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''250.000''  замењује се 
износом: ''150.000''. 
 

 Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''530.000''  замењује се 
износом: ''400.000'' и у колони Укупно, износ: 
''2.794.800'' замењује се износом: ''2.664.800''.  

 
Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''517.000'' замењује се износом: ''390.000''.  
 

Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.600.000'' у колони Укупно, износ: ''1.750.000'' 
замењује се износом: ''1.850.000''.  

 
Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.340.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'' и у колони Укупно, износ: 
''1.610.000'' замењује се износом: ''1.270.000''.  

 
Економска класификација 512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''140.000'' 
и у колони Укупно, износ: ''240.000'' замењује се 
износом: ''180.000''.  

 
Економска класификација 515000 – 

Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''450.000'' замењује се износом: 
''300.000'' и у колони Укупно, износ: ''750.000'' 
замењује се износом: ''600.000''.  

 
Економска класификација 522000 – 

Заалихе материјала у колони Средства из буџета 
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износ: ''600.000'' замењује се износом: ''500.000'' 
и у колони Укупно, износ: ''850.000'' замењује се 
износом: '750.000''. 
  

Укупно за главу 3.02 у колони Средства 
из буџета износ: ''29.407.000'' замењује се 
износом: ''27.781.000'', у колони Укупно износ: 
''34.321.800'' замењује се износом: ''32.695.800''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.03 Народни музеј. Вршиће се 
следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''24.625.000'' замењује се износом: 
''24.295.000''.  

 
Економска класификација  412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''4.408.000'' замењује се износом: 
''4.351.000''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнада у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''39.000'' замењује се 
износом: ''32.000''. 
 

 Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима, у колони 
Средства из буџета износ: ''355.000'' замењује се 
износом: ''435.000'', у колони Укупно, износ: 
''1.655.000'' замењује се износом: ''1.735.000''.  

 
Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''860.000'' замењује се износом: ''629.000''.  
 

 Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''4.141.000'' замењује се износом: 
''4.000.000'', у колони Укупно, износ: ''4.414.300'' 
замењује се износом: ''4.273.300''.  

 
Економска класификација 423000 - 

Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
износ: ''2.769.000'', замењује се износом: 
''2.500.000'', у колони Укупно, износ: ''3.699.000'', 
замењује се износом: ''3.430.000''.  

 
 Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''475.000'' замењује се износом: 

''514.000'', у колони Укупно, износ: ''1.035.000'' 
замењује се износом: ''1.074.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''700.000'' замењује се износом: ''600.000'', у 
колони Укупно, износ: ''1.094.000'' замењује се 
износом: ''994.000''.  

 
Економска класификација 482000 – 

Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''51.000'', у колони Укупно, износ: 
''91.800'' замењује се износом: ''92.800''.  

 
Економска класификација 512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''234.000'' замењује се износом: ''185.000'', 
у колони Укупно, износ: ''240.000'' замењује се 
износом: ''191.000''. 
 

Укупно за главу 3.03 у колони Средства 
из буџета износ: ''39.331.000'' замењује се 
износом: ''38.267.000'', у колони Укупно, износ: 
''42.963.400'' замењује се износом: ''41.899.400''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 Савремена галерија. 
Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 413000 – 
Накнада у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''20.000'' замењује се 
износом: ''12.000''. 

 
 Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и колони Укупно, износ: 
''248.000'' замењује се износом: ''204.000''.  

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колони Средства из буџета и 
колони Укупно, износ: ''660.000'' замењује се 
износом: ''600.000''. 

 
 Економска класификација 423000 – 

Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и колони Укупно, износ: ''2.060.000'' замењује се 
износом: ''1.810.000''. 

 
 Економска класификација 424000 – 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''600.000'', замењује се износом: 
''660.000'', у колони Укупно, износ: ''1.100.000'', 
замењује се износом: ''1.160.000''. 
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Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета износ: ''1.300.000'', замењује 
се износом: ''1.355.000'', у колони Укупно, износ: 
''2.300.000'', замењује се износом: ''2.355.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''650.000'' замењује се 
износом: ''600.000''.  

 
 Економска класификација 512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''110.000'' замењује се износом: ''88.000'', у 
колони Укупно, износ: ''240.000'' замењује се 
износом: ''218.000''.  

 
Економска класификација  515000 – 

Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''600.000''  
замењује се износом: ''545.000''. 
 

Укупно за главу 3.04 у колони Средства 
из буџета износ: ''17.750.000'' замењује се 
износом: ''17.376.000'' и у колони Укупно, износ: 
''19.750.000'' замењује се износом: ''19.376.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.05 Културни центар - 
Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''18.000.000'' замењује се износом: 
''17.620.000''.  

 
Економска класификација  412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.256.000'' замењује се износом: 
''3.155.000''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнада у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''14.000'' замењује се 
износом: ''41.000''.  

 
Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''652.000''. 

  
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колони средства из буџета 
износ: ''6.500.000'' замењује се износом: 

''6.420.000''  у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно, износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''900.000'', у колони Укупно, износ: 
''7.500.000'' замењује се износом: ''7.320.000''.  

 
Економска класификација 422000 – 

Трошкови путовања  у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно, износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''220.000''.  

 
Економска класификација 423000 - 

Услуге по уговору у колони средства из буџета 
износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''900.000''  у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000'' и у 
колони Укупно, износ: ''3.200.000'' замењује се 
износом: ''2.400.000''.  
 

Економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''4.550.000'' 
замењује се износом: ''4.000.000''.  

 
Економска класификација 425000 – 

Текуће поправке и одржавање у колони средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''330.000'' и у колони Укупно, износ: ''220.000'' 
замењује се износом: ''450.000''. 
 

Економска класификација 426000 – 
Материјал, у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''500.000'' и у 
колони Укупно, износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''750.000''.  

 
Економска класификација 441000 – 

Отплата домаћих камата у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало, и у колони Укупно, износ: ''90.000'' 
замењује се износом: ''68.000''.  

 
Економска класификација 482000 – 

Порези, обавезне таксе и казне, у колони 
Средства из буџета износ: ''14.000'', замењује се 
износом: ''44.000'',  у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''10.000'' замењује се износом: 
''140.000'' и у колони Укупно, износ: ''24.000'' 
замењује се износом: ''184.000''.  

 
Економска класификација 512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета 
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износ: ''100.000'', замењује се износом: ''90.000'', 
у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''180.000'' и у колони 
Укупно, износ: ''350.000'' замењује се износом: 
''270.000''. 
 

Укупно за главу 3.05 у колони Средства 
из буџета износ: ''34.804.000'' замењује се 
износом: ''33.292.000'',  у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.900.000'' замењује се износом: 
''3.838.000'' и у колони Укупно, износ: 
''38.704.000'' замењује се износом: ''37.130.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД - 
Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''2.457.000'' замењује се износом: 
''2.380.000''.  

 
Економска класификација  412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''440.000'' замењује се износом: ''426.000''.  

 
Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''55.400'' замењује се износом: ''42.000''.  

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови Средства из буџета износ: 
''950.000'' замењује се износом: ''600.000'', у 
колони Укупно, износ: ''1.392.000'' замењује се 
износом: ''1.042.000''.  

 
Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''2.550.000'' 
замењује се износом: ''2.350.000''. 
 

 Економска класификација 426000 – 
Материјал, у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''145.000''  замењује се 
износом: ''110.000''. 
 

Укупно за главу 3.06 у колони Средства 
из буџета износ: ''6.597.400'' замењује се 
износом: ''5.908.000'' у колони Укупно, износ: 
''7.039.400'' замењује се износом: ''6.350.000''. 
 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.07 Позориште ''МАДАЧ'' - 
Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''2.231.976'' замењује се износом: 
''2.130.000''.  

 
Економска класификација  412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''399.528'' замењује се износом: ''382.000''.  
 

Економска класификација 413000 – 
Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''0'' замењује се 
износом: ''4.000''.  

 
Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''131.000''.  

 
Економска класификација 415000 – 

Накнаде трошкова за запослене, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''58.400'' замењује се износом: ''42.000''.  

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''61.600'' замењује се 
износом: ''65.000''.  

 
Економска класификација 422000 – 

Трошкови путовања, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''170.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

 
 Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''751.000'', замењује се износом: 
''748.000'', у колони Укупно, износ: ''901.000'', 
замењује се износом: ''898.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''95.200'', замењује се износом: ''110.000'', у 
колони Укупно, износ: ''125.200'', замењује се 
износом: ''140.000''. 
  

Укупно за главу 3.07 у колони Средства 
из буџета износ: ''3.917.704'' замењује се 
износом: ''3.812.000'' и у колони Укупно, износ: 
''4.117.704'' замењује се износом: ''4.012.000''. 
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 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.08 Историјски архив - 
Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у 
колони Средства из буџета износ: ''12.659.644'' 
замењује се износом: ''12.660.644'', у колони 
Укупно, износ: ''14.493.244'' замењује се 
износом: ''14.494.244''. 
 

 Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца, у 
колони Средства из буџета износ: ''2.510.050'' 
замењује се износом: ''2.513.050'', у колони 
Укупно, износ: ''2.721.250'' замењује се износом: 
''2.724.250''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнаде у натури, у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''35.300'' замењује се 
износом: ''8.000''. 

 
 Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене, у колони 
Средства из буџета износ: ''269.890'' замењује се 
износом: ''225.000'' и у колони Укупно, износ: 
''491.890'' замењује се износом: ''447.000''.  

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови, у колони Средства из буџета 
износ: ''308.580'' замењује се износом: ''250.000'' 
и у колони Укупно, износ: ''607.580'' замењује се 
износом: ''549.000''.  

 
Економска класификација 423000 - 

Услуге по уговору,  у колони Средства из буџета 
износ: ''1.342.119'' замењује се износом: 
''1.100.000'' и у колони Укупно, износ: 
''2.166.119'' замењује се износом: ''1.924.000''.  

 
Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге, у колони Средства из 
буџета износ: ''309.428'' замењује се износом: 
''200.000'' и у колони Укупно, износ: ''719.428'' 
замењује се износом: ''610.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал, у колони Средства из буџета износ: 
''231.579'' замењује се износом: ''160.000'' и у 
колони Укупно, износ: ''399.579'' замењује се 
износом: ''328.000''. 
 

Укупно за главу 3.08 у колони Средства 
из буџета износ: ''17.669.590'' замењује се 

износом: ''17.119.694'' и у колони Укупно, износ: 
''22.439.390'' замењује се износом: ''21.889.494''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.09 Завод за заштиту 
споменика кулутуре - Вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета износ: ''8.550.000'' 
замењује се износом: ''7.550.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''1.100.000'' замењује се 
износом: ''700.000'' у колони Укупно, износ: 
''9.650.000'' замењује се износом: ''8.450.000''.  

 
Економска класификација  412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца  у 
колони Средства из буџета износ: ''1.532.000'' 
замењује се износом: ''1.380.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''197.500'' замењује се 
износом: ''125.500'' у колони Укупно, износ: 
''1.729.500'' замењује се износом: ''1.505.500''.  

 
 Економска класификација 413000 – 

Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''14.000'' замењује се 
износом: ''8.000''.  

 
Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима, у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно, износ: 
''40.000''  замењује се износом: ''0''.  

 
Економска класификација 415000 - 

Накнаде трошкова за запослене, у колони 
Средства из буџета износ: ''140.000'' замењује се 
износом: ''95.000'' у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''20.000'' замењује се износом: 
''46.000'' и у колони Укупно, износ: ''160.000'' 
замењује се износом: ''141.000''.  

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови, у колони Средства из буџета 
износ: ''377.000'' замењује се износом: ''250.000'', 
и у колони Укупно, износ: ''755.000'' замењује се 
износом: ''628.000''.  

 
Економска класификација 422000 – 

Трошкови путовања, у колони Средства из 
буџета износ: ''10.000'' замењује се износом: 
''1.000'' и у колони средства из сопствених извора 
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04 и осталих извора 13 и остало износ: ''373.000'' 
замењује се износом: ''503.000'' у колони Укупно, 
износ: ''383.000'' замењује се износом: ''504.000''.  

 
Економска класификација 423000 - 

Услуге по уговору, у колони Средства из буџета 
износ: ''1.481.000'' замењује се износом: 
''1.581.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''948.000'' замењује се износом: ''1.098.000'' и у 
колони Укупно, износ: ''2.429.000'' замењује се 
износом: ''2.679.000''.  

 
Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге, у колони Средства из 
буџета износ: ''16.000'' замењује се износом: 
''10.000'' и у колони Укупно, износ: ''210.000'' 
замењује се износом: ''204.000''.  

 
Економска класификација 425000 – 

Текуће поправке и одржавање, у колони 
средства из буџета износ: ''180.000'' замењује се 
износом: ''150.000'' и у колони Укупно, износ: 
''3.003.120'' замењује се износом: ''2.973.120''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал, у колони средства из буџета износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''160.000''  у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''370.000'' 
замењује се износом: ''520.000'' и у колони 
Укупно, износ: ''670.000'' замењује се износом: 
''680.000''.  

 
Економска класификација 482000 – 

Порези обавезне таксе и казне, у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало иу колони Укупно, износ: 
''25.000'' замењује се износом: ''20.000''.  

 
Економска класификација 512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''150.000'', замењује се износом: ''120.000'' 
у колони Укупно, износ: ''886.000'' замењује се 
износом: ''856.000''. 
 

Укупно за главу 3.09 у колони Средства 
из буџета износ: ''12.750.000'' замењује се 
износом: ''11.505.000'', Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''7.204.620'' замењује се износом: ''7.143.620'' и у 
колони Укупно, износ: ''19.954.620'' замењује се 
износом: ''18.648.620''. 
 
 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО 
КУЛТУРА у колони Средства из буџета износ: 
''249.795.694'' замењује се износом: 

''240.157.694'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''34.763.620'' замењује се износом: ''34.640.620'' и 
у колони Укупно, износ: ''284.559.314'' замењује 
се износом: ''274.798.314''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 – Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Физичка 
култура - Вршиће се следеће измене и то: 
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''38.520.000'' замењује се износом: 
''36.961.000''.  

 
Економска класификација 412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''6.578.000'' замењује се износом: 
''6.311.000''.  

 
Економска класификација 413000 – 

Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупнo, износ: ''34.000'' замењује се 
износом: ''32.000''.  

 
Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''756.000'' замењује се износом: ''656.000''. 

 
Економска класификација 415000 – 

Накнаде трошкова за запослене, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупнo, износ: 
''933.000'' замењује се износом: ''1.000.000''.  
 

Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови, у колони Средства из буџета и 
у колони Укупнo, износ: ''32.200.000'' замењује 
се износом: ''36.000.000''.  

 
Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге, у колони Средства из 
буџета и колони Укупнo, износ: ''40.726.000'' 
замењује се износом: ''38.826.000''.  

 
Економска класификација 425000 – 

Текуће поправке и одржавање, у колони 
Средства из буџета и колони Укупнo, износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''4.500.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета и колони 
Укупнo, износ: ''2.250.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. 
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Укупно за главу 3.10 у колони Средства 

из буџета и у колони Укупнo, износ: 
''129.997.000'' замењује се износом: 
''128.286.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.11 
Предшколско образовање - Вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета износ: ''156.257.000'' 
замењује се износом: ''156.235.000'' а у колони 
Укупнo, износ: ''156.385.155'' замењује се 
износом: ''156.363.155''.  

 
Економска класификација 412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''27.950.333'' 
замењује се износом: ''27.924.000 а у колони 
Укупнo, износ: ''27.972.978'' замењује се 
износом: ''27.946.978''.  

 
Економска класификација 414000 – 

Социјална давања запосленима, у колони 
Средства из буџета износ: ''1.520.000'' замењује 
се износом: ''1.317.000'' а у колони Укупнo, 
износ: ''14.652.500'' замењује се износом: 
''14.449.500''.   
 

Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови, у колони Средства из буџета 
износ: ''86.000''  замењује се износом: ''80.000'' а 
у колони Укупно, износ: ''16.827.000'' замењује 
се износом: ''16.821.000''.  

 
Економска класификација 422000 – 

Трошкови путовања, у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало, и у колони Укупно, износ: ''692.500'' 
замењује се износом: ''300.000''. 

 
Економска класификација 423000 - 

Услуге по уговору, у колони Средства из буџета 
износ: ''1.489.000'' замењује се износом: 
''1.004.000'' а у колони Укупно, износ: 
''3.321.700'' замењује се износом: ''2.836.700''.  

 
Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге, у колони Средства из 
буџета износ: ''185.000'' замењује се износом: 
''104.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.859.000'' замењује се износом: ''3.139.100'' а у 

колони Укупно, износ: ''3.044.000'' замењује се 
износом: ''3.243.100''.  

 
Економска класификација 425000 – 

Текуће поправке и одржавање, у колони 
Средства из буџета износ: ''2.737.000'' замењује 
се износом: ''2.080.000'' а у колони Укупно, 
износ: ''6.800.000'' замењује се износом: 
''6.143.000''.  
 

Економска класификација 426000 – 
Материјал, у колони Средства из буџета износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''350.000'' а у 
колони Укупно, износ: ''26.690.400'' замењује се 
износом: ''26.440.400''.  

 
Економска класификација 482000 – 

Порези, обавезне таксе и казне, у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно, износ: 
''78.900'' замењује се износом: ''85.000''.  

 
Економска класификација 483000 – 

Новчане казне и пенали, у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно, износ: ''95.700'' 
замењује се износом: ''202.000''. 
 

Укупно за главу 3.11 у колони Средства 
из буџета износ: ''194.520.000'' замењује се 
износом: ''192.790.000'' а у колони Укупно, 
износ: ''268.251.933'' замењује се износом: 
''266.521.933''.    
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 910 –
Предшколско и основно образовање, Глава 
3.12 Друштвена брига о деци – остало - 
Вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 411000 – 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''28.075.000'' замењује се износом: 
''28.265.000''.  

 
Економска класификација 412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''5.030.000'' замењује се износом: 
''5.125.000''.  

 
Економска класификација 472000 – 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''27.840.000'' замењује се износом: 
''24.000.000''.  
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Укупно за раздео 3. Функционална 

класификација 910 – Предшколско и основно 
образовање, Глава 3.12 Друштвена брига о деци 
- остало  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''61.105.000'' замењује се 
износом: ''57.550.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 –Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Глава 
3.13 Савез слепих, општинска организација 
глувих и наглувих, пријатељи деце, 
параплегичари и инвалиди рада - Вршиће се 
следеће измене:  

 
Економске класификације 481000 – 

Плате, додаци и накнаде запослених, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''3.370.000'' замењује се износом: ''3.286.000''.  

 
Економске класификације 481000 – 

Специјализоване услуге, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''300.000''.  

 
Економске класификације 481000 – 

Материјал, у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. 

 
Укупно за раздео 3. Функционална 

класификација 110 – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови , Глава 3.13 Савез слепих, 
општинска организација глувих и наглувих, 
пријатељи деце, параплегичари и инвалиди рада 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.820.000'' замењује се износом: 
''3.686.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 –Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Глава 
3.14 Средства за програмске активности и 
пројекте друштвених организација савеза и 
удружења грађана за 2009. годину - Вршиће се 
следеће измене:  

 
Економске класификације 481000 – 

Специјализоване услуге, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''6.165.000'' 
замењује се износом: ''2.600.000''. 

 

Укупно за раздео 3. Функционална 
класификација 110 – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, Глава 3.14 Средства за 
програмске активности и пројекте друштвених 
организација савеза и удружења грађана за 2009. 
годину у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''6.165.000'' замењује се износом: 
''2.600.000''. Укупно за функционалну 
класификацију 110 – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, у колони средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''9.985.000'' замењује се 
износом: ''6.286.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, Глава 3.15 Услуге емитовања и 
издаваштва - Вршиће се следеће измене:  

 
Економска класификација 423000 - 

Услуге по уговору, у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно, износ: ''6.500.000'' замењује 
се износом: ''6.700.000''. 
 

Укупно за раздео 3. Функционална 
класификација 830 – Јавно информисање, Глава 
3.15 Услуге емитовања и издаваштва у колони 
Средства из буџета износ: ''24.504.000'' замењује 
се износом: ''24.704.000'', а у колони Укупно, 
износ: ''33.407.000'' замењује се износом: 
''33.607.000''. 
 

Укупно за раздео 3. Функционална 
класификација 320 – Услуге противпожарне 
заштите, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 423000 – Фонд противпожарне 
заштите у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''. 

 
Укупно за економску класификацију 320 

– Услуге противпожарне заштите у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.100.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа, Глава 3.16 
Буџетски фондови, функционална 
класификација 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту - Вршиће се 
следеће измене:  

 
Економска класификација 472000 – Фонд 

за стипендирање талентованих ученика, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''9.000.000'' замењује се износом: 
''6.700.000''. 
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Укупно за економску класификацију 090 

– Социјална заштита некласификована на другом 
месту у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''9.000.000'' замењује се износом: 
''6.700.000''. 

 
 Укупно за главу 3.16 Буџетски фондови 
износ: ''33.000.000'' замењује се износом: 
''30.300.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.17 Месне заједнице - 
Вршиће се следеће измене:  
 

МЗ ''Арадац'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''685.700'' замењује се 
износом: ''550.000''. Економска класификација 
425000 – Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''92.500'' замењује се износом: ''118.400''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''5.500.000'' замењује се 
износом: ''4.800.000''. Укупно МЗ ''Арадац'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''6.278.200'' замењује се износом: 
''5.468.400''. 

 
    МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''387.600'' 
замењује се износом: ''310.000''. Економска 
класификација 425000 – Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''30.100'' замењује се 
износом: ''38.300''. Економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''3.100.000''. 
Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''4.417.700'' замењује се износом: ''3.448.300''. 
  

МЗ ''Бело Блато'' - Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''324.500'' 
замењује се износом: ''259.000''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприреде и самосталних делатности у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''42.400'' замењује се износом: ''55.000''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''2.800.000'' замењује се 
износом: ''2.200.000''. Укупно МЗ ''Бело Блато'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.166.900'' замењује се износом: 
''2.514.000''.   

 
 МЗ ''Ботош'' - Економска класификација 
425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''501.900'' замењује се 
износом: ''400.000''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''20.600'' замењује се износом: ''26.500''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000''. Укупно МЗ ''Ботош'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''2.022.500'' замењује се износом: 
''1.626.500''. 
 
 МЗ ''Елемир'' - Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''770.500'' замењује се 
износом: ''614.000''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''61.300'' замењује се износом: ''78.610''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''8.300.000''. Укупно МЗ ''Елемир'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''9.831.800'' замењује се износом: 
''8.992.610''. 
 
 МЗ ''Ечка'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''626.800'' замењује се 
износом: ''500.000''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''97.300'' замењује се износом: ''125.610''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''6.800.000'' замењује се 
износом: ''6.100.000''. Укупно МЗ ''Ечка'' у 
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колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''7.524.100'' замењује се износом: 
''6.725.610''. 
 
 МЗ ''Јанков Мост'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''224.900'' 
замењује се износом: ''179.300''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''2.700'' замењује се износом: ''3.470''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''310.000''. Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''627.600'' замењује се износом: ''492.770''. 
 
 МЗ ''Клек'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''465.000'' замењује се 
износом: ''370.300''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''48.200'' замењује се износом: ''62.400''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''7.600.000'' замењује се 
износом: ''6.700.000''. Укупно МЗ ''Клек'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''8.113.200'' замењује се износом: 
''7.132.700''. 
 
 МЗ ''Книћанин'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''438.000'' 
замењује се износом: ''349.100''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''27.400'' замењује се износом: ''35.200''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''1.700.000'' замењује се 
износом: ''1.400.000''. Укупно МЗ ''Книћанин'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''2.165.400'' замењује се износом: 
''1.784.300''.  
 
 МЗ ''Лазарево'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно, износ: ''461.500'' 
замењује се износом: ''367.800''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''134.000'' замењује се износом: ''173.000''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''7.600.000'' замењује се 
износом: ''6.600.000''. Укупно МЗ ''Лазарево'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''8.195.500'' замењује се износом: 
''7.140.800''.  
 

МЗ ''Лукино Село'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''295.000'' 
замењује се износом: ''235.000''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''12.400'' замењује се износом: ''15.800''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''550.000'' замењује се 
износом: ''700.000''. Укупно МЗ ''Лукино Село'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''857.400'' замењује се износом: ''950.800''.  

 
 МЗ ''Лукићево'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''360.400'' 
замењује се износом: ''287.200''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''45.000'' замењује се износом: ''58.200''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''3.800.000'' замењује се 
износом: ''3.400.000''. Укупно МЗ ''Лукићево'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''4.205.400'' замењује се износом: 
''3.745.400''. 
 
 МЗ ''Меленци'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''1.208.000'' 
замењује се износом: ''962.400''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''19.700'' замењује се износом: ''24.800''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
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самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''110.000''. Укупно МЗ ''Меленци'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.427.700'' замењује се износом: 
''1.097.200''.  
 
 МЗ ''Михајлово'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''252.000'' 
замењује се износом: ''200.850''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''5.600'' замењује се износом: ''7.160''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. Укупно МЗ ''Михајлово'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.457.600'' замењује се износом: 
''1.208.010''. 
 
 МЗ ''Орловат''- Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''393.000'' замењује се 
износом: ''312.600''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''4.000'' замењује се износом: ''5.000''. 
Укупно МЗ ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''399.360'' 
замењује се износом: ''319.960''.  
 
 МЗ ''Перлез'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''760.500'' замењује се 
износом: ''606.000''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''73.800'' замењује се износом: ''92.980''. 
Економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупно, износ: ''3.300.000'' замењује се 
износом: ''3.000.000''. Укупно МЗ ''Перлез'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''4.134.300'' замењује се износом: 
''3.698.980''. 
 
 МЗ ''Стајићево'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно, износ: ''537.300'' 
замењује се износом: ''428.200''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у уколони Укупно, 
износ: ''77.600'' замењује се износом: ''100.280''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''3.200.000'' замењује се 
износом: ''2.500.000''. Укупно МЗ ''Стајићево'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.814.900'' замењује се износом: 
''3.028.480''. 
 
 МЗ ''Тараш'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''354.800'' замењује се 
износом: ''282.800''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''15.500'' замењује се износом: ''19.200''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''1.400.000'' замењује се 
износом: ''1.250.000''. Укупно МЗ ''Тараш'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.770.300'' замењује се износом: 
''1.552.000''. 
 
 МЗ ''Томашевац'' - Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''451.800'' 
замењује се износом: ''360.100''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''30.300'' замењује се износом: ''36.700''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''930.000''. Укупно МЗ ''Томашевац'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.682.100'' замењује се износом: 
''1.326.800''. 
 
 МЗ ''Фаркаждин'' - Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''341.500'' 
замењује се износом: ''306.800''. Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''9.600''замењује се износом: ''11.640''. 
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Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''650.000'', замењује се 
износом: ''500.000''. Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.001.100'' замењује се износом: 
''818.440''.  
 
 МЗ ''Ченте'' - Економска класификација 
425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''633.100'' замењује се 
износом: ''504.550''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''119.500'' замењује се износом: ''145.620''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''3.000.000'', замењује се 
износом: ''2.600.000''. Укупно МЗ ''Чента'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.752.600'' замењује се износом: 
''3.250.170''.  
 
 МЗ ''Златица'' - Економска класификација 
425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''191.000'' замењује се 
износом: ''152.200''. Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''6.300'' замењује се износом: ''8.160''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''1.200.000'', замењује се 
износом: ''1.000.000''. Укупно МЗ ''Златица'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.397.300'' замењује се износом: 
''1.160.360''. 
 
 МЗ ''Мужља'' - Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''49.000'' замењује се износом: ''63.250''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''6.800.000'', замењује се 
износом: ''6.550.000''. Укупно МЗ ''Мужља'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''6.850.000'' замењује се износом: 
''6.614.250''.  
 
 МЗ ''Граднулица'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 

од пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.300'', замењује се износом: ''1.400''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''7.700.000'', замењује се 
износом: ''7.000.000''. Укупно МЗ ''Граднулица'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''7.702.300'' замењује се износом: 
''7.002.400''.  
 
 МЗ ''Зелено поље'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''500'', замењује се износом: ''580''. 
Економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''170.000''. Укупно МЗ ''Зелено поље'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''301.500'' замењује се износом: ''171.580''.  
 
 МЗ ''В.Влаховић'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''320'', замењује се износом: ''390''. 
Економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''10.800.000'' замењује се 
износом: ''9.200.000''. Укупно МЗ ''В. Влаховић'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''10.801.320'' замењује се износом: 
''9.201.390''.  
 

МЗ ''Доситеј Обрадовић'' - Економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''13.300.000'' замењује се износом: 
''11.700.000''. Укупно МЗ ''Доситеј Обрадовић'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''13.301.000'' замењује се износом: 
''11.701.000''. 
   
 МЗ ''Доља Црни шор'' - економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.900.000'' замењује се износом: 
''3.400.000''. Укупно МЗ ''Доља Црни шор'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''3.901.000'' замењује се износом: 
''3.401.000''. 
 
 МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
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колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.120'' замењује се износом: ''1.430''. 
Економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''2.700.000''. Укупно МЗ ''Сава 
Ковачевић'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''3.002.120'' замењује се 
износом: ''2.702.430''. 
 
 Економска класификација 421000 – 
Средства за функционисање месних заједница у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''500.000''. 
 
 Економска класификација 424000 – 
Средства за програме и пројекте асоцијације 
месних заједница града Зрењанина у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''350.000''. 
 
 Економска класификација 425000 – 
Средства за развој градских и сеоских месних 
заједница у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''9.500.000'' замењује се 
износом: ''7.100.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.17 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''135.609.340'' замењује се 
износом: ''116.233.780''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.18 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' -  
Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.000.000'' замењује 
се износом: ''262.000'', у колони Укупно, износ:  
''2.200.000'' замењује се износом: ''1.462.000''. 

 
Економска класификација 415000 – 

Накнада трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета износ: ''1.000.000'' замењује 
се износом: ''750.000'', у колони Укупно, износ:  
''2.250.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 

 
Eкономска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колини средства из буџета 
износ: ''8.970.000'' замењује се износом: 
''8.000.000'', у колони Укупно, износ: 
''14.120.000'' замењује се износом: ''13.150.000''.  

Економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања Средства из буџета износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''1.000'', у колони 
Укупно, износ: ''450.000'' замењује се износом: 
''401.000''.  

 
Економска класификација 423000  – 

Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
износ: ''6.480.000'' замењује се износом 
''6.000.000'', у колони Укупно, износ: 10.906.254'' 
мења се износом: ''10.426.254''.  

 
Економска класификација 424000 - 

Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''7.080.000'' замењује се износом: 
''3.500.000'', у колони Укупно, износ: ''8.374.036'' 
замењује се износом: ''4.794.036''. 
   

Економска класификација 425000  – 
Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета износ: ''191.961.000'' 
замењује се износом ''100.000.000'', у колони 
Укупно, износ: ''206.035.255'' замењује се 
износом: ''114.074.255''.  

 
Eкономска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.150.000'' замењује се износом ''1.000.000'', у 
колони Укупно, износ: ''5.900.000'' замењује се 
износом: ''5.750.000''.  
 

Економска класификација 451000  – 
Субвенције   у колони Средства из буџета и  у 
колони Укупна средства износ: ''20.470.000'' 
замењује се износом: ''12.000.000''.  

 
Економска класификација 482000 – 

Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''3.550.000'' замењује 
се износом ''2.100.000'' у колони Укупно, износ: 
''4.054.205'' замењује се износом: ''2.604.205''.  

 
Економска класификација 483000 – 

Новчане казне и пенали по решењу судова и 
судских тела у колони Средства из буџета износ: 
''2.300.000'' замењује се износом: ''1.800.000'' у 
колони Укупно, износ: ''2.401.621'' замењује се 
износом: ''1.901.621''. 

 
Економска класификација 485000 – 

Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа у колони средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''32.000.000'' 
замењује се износом: ''22.800.000''.  

 
Економска класификација 511000 – 

Зграде и грађевински објекти у колони Средства 
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из буџета износ: ''331.326.000'' замењује се 
износом ''220.000.000'', у колони Укупно, износ: 
''736.609.210'' замењује се износом: 
''625.283.210''. 

 
Економска класификација 512000 – 

Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''1.550.000'' замењује  се износом 
''100.000'' у колони Укупно, износ: ''2.550.000'' 
замењује се износом: ''1.100.000''.  

 
Економска класификација 541000 – 

Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони укупна средства износ: ''3.400.000'' 
замењује  се износом: ''500.000''. 

  
 Укупно за функционалну класификацију 
620 и главу 3.18 у колони Средства из буџета 
износ: ''681.502.000'' замењује  се износом 
''448.028.000'' у колони Укупно, износ: 
''1.121.035.581'' замењује се износом: 
''887.961.581''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање, Глава 3.19 ЈКП ''Водовод и 
канализација'' -  Вршиће се следеће измене:  
 
 Економска класификација 451000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''106.675.000'' замењује се 
износом: ''60.000.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
630 и главу 3.19 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''106.675.000'' замењује се 
износом: ''60.000.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, Глава 3.20 ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' -  Вршиће се следеће 
измене:  

Економска класификација 451000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''94.228.000'' замењује се 
износом: ''90.000.000''.  

 
Укупно за функционалну класификацију 

510 и главу 3.20 у колони Средства из буџета и 
колони Укупно, износ: ''94.228.000'' замењује се 
износом: ''90.000.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.21 

ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' -  Вршиће се следеће 
измене:  
 

Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''49.533.503'' замењује се износом: 
''49.200.000''.  

 
Економска класификација 412000 – 

Социјални доприноси на терет послодавца  у 
колони Средства из буџета и колони Укупно, 
износ: ''8.866.497'' замењује се износом: 
''8.820.000''. 

 
Eкономска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''3.391.000'' замењује се износом: 
''2.500.000'', а у колони Укупно, износ: 
''6.841.000'' замењује се износом: ''5.950.000''. 
 

Економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
износ: ''8.700.000'' замењује се износом: 
''6.700.000'', а у колони Укупно, износ: 
''12.630.000'' замењује се износом: ''10.630.000''. 
 

Економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета  износ: ''150.000'' замењује се износом: 
''100.000'', а у колони Укупно, износ: ''430.000'' 
замењује се износом: ''380.000''. 

 
Економска класификација 425000 – 

Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета износ: ''450.000'' замењује се 
износом: ''50.000'', а у колони Укупно, износ: 
''2.350.000'' замењује се износом: ''1.950.000''. 
 

Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.610.000'' замењује се износом: ''2.810.000'', а у 
колони Укупно, износ: ''4.675.000'' замењује се 
износом: ''4.875.000''. 
 

 Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''710.000'' замењује се 
износом: ''510.000'', а у колони Укупно, износ: 
''6.760.000'' замењује се износом: ''6.560.000''. 
 

Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''6.085.000'' замењује се износом: 
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''3.385.000'', а у колони Укупно, износ: 
''6.375.000'' замењује се износом: ''3.675.000''. 

                           
 Укупно за функционалну класификацију 
660 и главу 3.21 у колони Средства из буџета 
износ: ''79.985.000'' замењује  се износом 
''76.264.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''23.182.000''  замењује се износом: ''20.482.000'' и  
у колони Укупно, износ: ''103.167.000'' замењује 
се износом: ''96.746.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.22 ЈСП ''Зрењанин 
'' - Вршиће се следеће измене:  
 
 Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''2.782.770'' 
замењује се износом: ''2.783.000'', а у колони 
Укупно, износ: ''2.857.770'' замесује се износом: 
''2.858.000''.  
 

Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''175.000'' замењује се 
износом: ''227.000'', а у колони Укупно, износ: 
''775.000'' замењује се износом: ''827.000''.  
 

Економска класификација 415000 – 
Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета износ: ''275.000'' замењује се 
износом: ''215.000'', а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''191.000'', а у колони Укупно, износ: ''375.000'' 
замењује се износом: ''406.000''.  

 
Економска класификација 421000 – 

Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''3.500.000'', а у колони Укупно, износ: 
''4.655.000'' замењује се износом: ''4.155.000''. 
 

Економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''50.000'' замењује се износом: 
''1.000'', у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''23.000'', а у колони 
Укупно, износ: ''90.000'' замењује се износом: 
''24.000''.  
 
  Економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору  у колони Средства из буџета 

износ: ''3.566.000'' замењује се износом: 
''3.000.000'',  у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих избора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''540.000'', а у 
колони Укупно, износ: ''3.866.000'' замењује се 
износом: ''3.540.000''. 
  

Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета износ: ''2.338.000'' замењује 
се износом: ''2.000.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''400.000''  замењује се износом: 
''403.000'', а у колони Укупно, износ: ''2.738.000'' 
замењује се износом: ''2.403.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.100.000'' замењује се износом: ''800.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''160.000'' 
замењује се износом: ''220.000'', а у колони 
Укупно, износ: ''1.260.000'' замењује се износом: 
''1.020.000''. 
 

Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''13.600.000'' замењује 
се износом: ''13.500.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''420.000'', а у колони Укупно, износ: 
''14.000.000'' замењује се износом: ''13.920.000''. 
 

 Економска класификација 483000 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова, у 
колони Средства из буџета износ: ''430.000'' 
замењује се износом: ''50.000'' а у колони 
Укупно, износ: ''440.000'' замењује се износом: 
''60.000''. 
 

Економска класификација 511000 – 
Зграде и грађевински објекти у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно, износ: ''4.801.000'' 
замењује се износом: ''4.000.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 и главу 3.22 у колони Средства из буџета 
износ: ''49.933.968'' замењује се износом 
''46.840.198'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.781.000'' замењује се износом: ''3.230.000'' и у 
колони Укупно, износ: ''52.714.968'' замењује се 
износом: ''50.070.198''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
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Глава 3.23 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'' -  вршиће се следеће измене:  

 
 Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запосних (зараде) у 
колони средства из буџета износ: ''15.197.150'' 
замењује се износом: ''15.134.000'' а у колони 
Укупно, износ: ''15.312.150'' замењује се 
износом: ''15.249.000''. 
 
 Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони средства из буџета износ: ''2.720.447'' 
замењује се износом: ''2.702.000'', а у колони 
Укупно, износ: ''2.741.032'' замењује се износом:  
''2.722.585''. 
 

Економска класификација 413000 – 
Накнаде у натури у колони средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''50.000'' замењује се 
износом:  ''56.000''. 
 
 Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''194.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''600.000'' и у колони Укупно, износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''794.000''. 
 

Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''6.107.000'', замењује се износом: 
''2.800.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.900.000'', а у 
колони Укупно, износ: ''7.107.000'' замењује се 
износом: ''4.700.000''. 
 

Економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања  у колони средства из 
буџета износ: ''350.000'' замењује се износом: 
''170.000'' а у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''250.000'' а у 
колони Укупно, износ: ''850.000'' замењује се 
износом: ''420.000''. 

 
Економска класификација 423000 – 

Услуге по уговору  у колони средства из буџета 
износ: ''14.934.000'' замењује се износом: 
''7.201.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''5.414.415'' замењује се износом ''4.750.000'' а у 
колони Укупно, износ: ''20.348.415'' замењује се 
износом: ''11.951.000''. 

Економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''14.157.000'' замењује се износом: 
''4.500.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''5.050.000'' замењује се износом ''9.000.000'' а у 
колони Укупно, износ: ''19.207.000'' замењује се 
износом: ''13.500.000''. 
 

Економска класификација 425000 – 
Текуће поправка и одржвање, у колони Средства 
из буџета износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом: ''2.500.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''500.000''  замењује се износом 
''800.000'' a у колони Укупно, износ: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''3.300.000''.  

 
Економска класификација 426000 – 

Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.753.000'' замењује се износом: ''1.000.000'' a у 
колони Укупно, износ: ''2.553.000'' замењује се 
износом: ''1.800.000''.  
 

Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''420.000'' замењује се 
износом: ''300.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''650.000'' замењује се износом 
''600.000'' а у колони Укупно, износ: ''1.070.000'' 
замењује се износом: ''900.000''.  
 

Економска класификација 511000 – 
Зграде и грађевински објекти у колони Средства 
из буџета износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''4.000.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''30.500.000''  замењује се износом: 
''3.400.000'', а у колони Укупно, износ: 
''42.500.000'' замењује се износом: ''7.400.000''.  
 

Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема додаје се у колони Средства 
из буџета износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''0'' , а у колони средства  из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''800.000'', а у колони 
Укупно, износ: ''1.100.000'' замењује се износом: 
''800.000''.  
 

Економска класификација 523000 – 
Залихе робе за даљу продају у колони средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало у колони Укупно, износ: ''5.500.000'' 
замењује се износом: ''2.600.000''. 
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 Укупно за функционалну класификацију 
473 и главу 3.23 у колони Средства из буџета 
износ: ''78.452.597'' замењује  се износом: 
''47.121.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало у износ: 
''50.950.000'' замењује се износом: ''25.735.585'', а 
у колони Укупно, износ: ''129.402.597'' замењује 
се износом: ''72.856.585''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – ЈП 
''Градска топлана'', Глава 3.24 ЈП ''Градска 
топлана'' Зрењанина - Вршиће се следеће 
измене:  
 
 Економска класификација 451000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''20.000.000'', замењује се 
износом: ''2.500.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
490 и главу 3.24 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''2.500.000''. 
 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
средства из буџета износ: ''1.112.777.408'' 
замењује се износом: ''770.753.198'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''527.346.581'' замењује 
се износом: ''489.381.166'' и у колони Укупно, 
износ: ''1.640.123.989'' замењује се износом: 
''1.260.134.364''. 
  
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Пољопривреда, Глава 3.25. Издвојена 
средства за подстицај развоја - Вршиће се 
следеће измене:  
  
 Економска класификација 451000 – 
Аграрни буџет  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''65.000.000'', замењује се 
износом: ''45.000.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
421  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''65.000.000'' замењује се износом 
''45.000.000''. 
 
 Економска класификација 451000 – 
Средства за подстицај и развој малих и средњих 
предузећа и приватног предузетништва  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''4.500.000'', замењује се износом: 
''2.200.000''.  
 

 Укупно за функционалну класификацију 
620  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''15.500.000'' замењује се износом 
''13.200.000''. 
 
 Укупно за главу 3.25 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно, износ: ''80.500.000'' 
замењује се износом ''58.200.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 560 – Заштита 
животне средине некласификована на другом 
месту, Глава 3.26 - Вршиће се следеће измене:  
 
 Економска класификација 424000 – 
Средства за реализацију Програма заштите 
животне средине у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''46.100.000'', замењује 
се износом: ''26.100.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
560 и главу 3.26 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно, износ: ''46.100.000'', замењује се 
износом: ''26.100.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски пословени  некласификована на 
другом месту, Глава 3.27 - Вршиће се следеће 
измене:  
 
 Економска класификација 421000 – 
Улична јавна расвета  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''32.999.157'', 
замењује се износом: ''39.100.000''.  
 
 Економска класификација 463000 – 
Самодопринос за изградњу болнице у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''91.000.000'' замењује се износом: ''83.000.000''. 
 
 Економска класификација 511000 – 
Изградња канализације у граду-самодопринос и 
пројектно техничка документација по 
насељеним местима у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно, износ: ''12.325.000'', замењује 
се износом: ''12.200.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
490  и главу 3.27 у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''136.324.157'', замењује 
се износом: ''134.300.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности, Глава 3.28 - Вршиће се следеће 
измене:  
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 Економска класификација 463000 – 
Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – мега пројекат у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно, износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''.  
  
 Економска класификација 463000 – Штаб 
за заштиту од елементарних непогода  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно, износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''0''. 
 
 Економска класификација 463000 – 
Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – остало у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно, износ: ''7.500.000'' замењује се 
износом: ''7.550.000''.  
 
 Економска класификација 463000 – 
Трансферна средства – остало у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно, износ: 
''180.000.000'' замењује се износом: 
''160.000.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно, износ: ''190.300.000'', замењује се 
износом: ''169.050.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 860 – 
Рекреација, култура и вере некласификовано 
на другом месту, Глава 3.28 - Вршиће се 
следеће измене:  
 

Економска класификација 463 - Средства 
за одржавање и обнову верских објеката у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''800.000'' и Укупно за функционалну 
класификацију 860 у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно, износ: ''1.500.000'' замењује 
се износом: ''800.000''. 
 
 Укупно за главу 3.28 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно, износ: 
''191.800.000'' замењује се износом: 
''169.850.000''. 
 
 Укупно за раздео 3. Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 
''3.119.075.905'' замењује се износом: 
''2.625.364.849'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и исталих извора 13 и 
остало износ: ''644.745.134'' замењује се износом: 
''606.656.719'', у колони Укупно, износ: 

''3.763.821.039'' замењује се износом: 
''3.232.021.568''. 
 
 Раздео 4. – Градска управа – Јавно 
правобраниластво града Зрењанина - 
Функционална класификација 330 –  Вршиће 
се следеће измене:  
 
 Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и награде запослених (зараде)  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''5.450.000'', замењује се износом: 
''5.085.000''.  
 
 Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца      у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно, 
износ: ''980.000'', замењује се износом: ''916.000''.  
 
 Економска класификација 414000 – 
Социјална давања  у колони Средства из буџета 
износ: ''346.000'' замењује се износом: ''390.000'', 
а у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''232.000'' и у колони Укупно, износ: 
''346.000'', замењује се износом: ''622.000''.  
 
 Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''80.000'' замењује се износом: ''50.000'', а 
у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''20.000'' 
замењује се износом: ''70.000'' и у колони 
Укупно, износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''120.000''.  
 
 Економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно, износ: ''30.000'' 
замењује се износом: ''40.000''.  
 
 Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно, износ: 
''30.000'' замењује се износом: ''50.000''.  
 
 Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''110.000'' замењује се износом: ''60.000'', а у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''70.000'' 
замењује се износом: ''80.000'' и у колони 
Укупно, износ: ''180.000'' замењује се износом: 
''140.000''.  
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 Укупно за функционалну класификацију 
330 у колони Средства из буџета износ: 
''7.477.000'' замењује се износом: ''7.012.000'', а у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''472.000'' и у колони 
Укупно, износ: ''7.627.000'' замењује се износом: 
''7.484.000''. 
 
 Укупно за раздео 4. Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета износ: ''7.477.000'' замењује 
се износом: ''7.012.000'', а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''150.000'' замењује се износом: 
''472.000'' Укупно, износ: ''7.627.000'' замењује се 
износом: ''7.484.000''. 
 
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.249.552.905'' 
замењује се износом: ''2.748.761.849'', а у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''644.895.134'' замењује 
се износом: ''607.128.719'' и у колони Укупно, 
износ: ''3.894.448.039'' замењује се износом: 
''3.355.890.568''.  

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-159-1/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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  На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 31. 
тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина  
града Зрењанина на седници одржаној 
17.12.2009. године,  донела је 
 

О Д Л У К A  
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 I  ОПШТИ  ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 Примања и издаци буџета града 
Зрењанина за 2010. годину (у даљем тексту: 
буџет), примања и издаци по основу продаје, 
односно набавке финансијске имовине и датих 
кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени 
су у следећим износима и то: 
 
 
 

 
Примања и издаци буџета Износ у динарима 

Примања буџета 2.899.736.000 
Издаци буџета 2.899.736.000 

 
 

Члан 2. 
 

1. ОПШТИ ДЕО 
     
    ПРИХОДИ 

 
 Приходи и примања буџета према економској класификацији планирају се у следећим 

износима: 
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ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗНОС 

 
711000  Порез на доходак, добит и капиталне добитке  
711111   Порез на зараде 800.000.000 
711121    Порез на приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према стварно оствареном нето приходу       
 

50.000.000 
711122   Порез на приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према паушално одређеном нето приходу 
 

15.000.000 
711143   Порез на приходе од непокретности 35.000.000 
711145   Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари  5.000.000 
711146  Порез на приход од пољопривреде и шумарства  3.000.000 
711147  Порез на земљиште 15.000.000 
711148 Порез на непокретности на основу решења пореског 

органа 
 

300.000 
711161 Порез на приходе од осигурања лица 50.000 
711181   Самодопринос према зарадама запослених и по основу 

пензија на територији  месне заједнице и општине 
 

125.000.000 
711182   Самодопринос према зарадама запослених  и по основу 

пензија на територији града  
 

1.500.000 
711183  
  

Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства     

 
10.000 

711184  
  

Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 
делатношћу   

 
150.000 

711191  Порез на остале приходе 96.000.000 
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака                   2.200.000 
 У К У П Н О    711:   1.148.210.000 
712000  Порез на фонд зарада  
712111   Порез на фонд зарада запослених који се  финансирају 

из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 
 

20.000 
712112  Порез на фонд зарада осталих запослених 300.000 
 У К У П Н О    712: 320.000 
713000 Порез на имовину     
713121   
  

Порез на имовину (осим на земљиште, акције  и уделе) 
од физичких лица   

 
55.000.000 

713122   Порез на имовину (осим на земљиште, акције  и 
уделе) од правних лица    

 
90.000.000 

713311   Порез на наслеђе и поклон 9.000.000 
713421   Порез на пренос апсолутних права на непокретности 65.000.000 
713422   Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим 

хартијама од вредности 
 

3.000.000 
713423   Порез на пренос апсолутних права на половним 

моторним возилима и пловним објектима 
 

15.000.000 
713611   Порез на акције на име и уделе 350.000 
 У К У П Н О   713:   237.350.000 
714000  Порез на добра и услуге  
714431  Комунална такса за коришћење рекламних паноа 10.000 
714441  
       

Средства за противпожарну заштиту од 6% 
наплаћене премије осигурања од пожара у општини на 
чијој се територији налази осигурана имовина   

 
 

1.500.000 
714513   Комунална такса за држање моторних  друмских  

и прикључних возила, осим пољопривредних  
возила и машина 

 
 

47.000.000 
714514   Годишња накнада за моторна возила, тракторе и 

прикључна возила 
 

25.000.000 
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714543   Накнада за промену намене обрадивог пољоприв-редног  
земљишта 

 
100.000 

714547  Накнада за загађивање животне средине 10.000.000 
714548  Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач  100.000 
714549    Накнада од емисије SO2,NO2, прашкастих материја и 

одложеног отпада                       
 

2.000.000 
714552   Боравишна такса         4.000.000 
714562   Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине    
 

31.000.000 
 У К У П Н О   714:  120.710.000 
716000  Други порези  
716111    Комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору 
 

53.000.000 
 У К У П Н О   716:  53.000.000 
733000  Трансфери од других нивоа власти  
733144    Текући наменски трансфери у ужем смислу од 

Републике у корист нивоа градова   
 

10.000.000 
733146    Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 

Војводина у корист нивоа градова 
 

25.000.000 
733148 Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа 

града 
 

292.694.081 
733242   Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 

Војводина у корист нивоа градова   
 

167.400.000 
 У К У П Н О   733: 495.094.081 
741000 Приходи од имовине  
741141                       
       

Приходи буџета града од камата на средства  
консолидованог  рачуна трезора укључена у депозит 
банака 

 
 

20.000.000 
741511  Накнада за коришћење минералних сировина 25.000.000 
741522  
   

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној 
својини  

 
 

50.000.000 
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 

 
 
 
 

50.000.000 
741532  
  

Комунална такса за коришћење простора за паркирање 
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима 

 
 

58.000.000 
741534  Накнада за коришћење грађевинског земљишта 220.000.000 
741535 Комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 
1.000.000 

 У К У П Н О  741:  424.000.000 
742000  Приходи од продаје добара и услуга  
742141    Приходи од продаје добара или услуга од стране       

тржишних организација у корист  нивоа градова    
 

1.000.000 
742142                         Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе градови 
и индиректни корисници њиховог буџета 

 
 

95.000.000 
742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у 

корист нивоа градова   
 

10.000.000 
742241  Градске административне таксе 6.000.000 
742253                         Накнада за уређивање грађевинског земљишта 241.931.919 
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742341    Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације градова   

 
500.000 

 У К У П Н О   742:  354.431.919 
743000                        Новчане казне и одузета имовинска корист  
743341                       
  

Приходи од новчаних казни изречених у прекршај-ном 
поступку за прекршаје прописане актом Скупштине 
града, као и одузета имовинска корист у том поступку   

 
 

10.000.000 
743352   Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из 

области заштите од пожара 
 

500.000 
 У К У П Н О     743: 10.500.000 
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  
744141 Добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова 
 

7.500.000 
744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова 
 

7.500.000 
 У К У П Н О    744: 15.000.000 
745000  Мешовити и неодређени приходи  
745141   Остали приходи у корист нивоа градова  10.000.000 
 У К У П Н О   745: 10.000.000 
771000   Меморандумске ставке за рефундацију расхода  
771111  Меморандумске ставке за рефундацију расхода   6.000.000 
 У К У П Н О     771:  6.000.000 
811000 Примања од продаје непокретности  
811122 Примања од откупа станова у државној својини 20.000.000 
 У К У П Н О     811:  20.000.000 
812000  Примања од продаје покретне имовине  
812141  
  

Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа 
градова   

 
100.000 

 У К У П Н О    812: 100.000 
921000                         Примања од продаје домаће финансијске имовине  
921641  
  

Примања од отплате кредита датих домаћинствима у 
земљи у корист нивоа градова  

 
20.000 

921941   Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 
у корист нивоа градова 

 
5.000.000 

 У К У П Н О     921:  5.020.000 
 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА: 2.899.736.000 
 ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА:       

457.735.000 
 УКУПНИ   ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:   3.357.471.000 

 
 
 

2. ОПШТИ ДЕО 
 
 
РАСХОДИ 

 
Расходи и издаци буџета, према економској класификацији, утврђују се у следећим 

износима:  
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Економска 
класифи-
кација 

 
Врста расхода 

 
Средства из 

Буџета 

Расходи и 
издаци из 
додатних 
прихода 

корисника 

 
Укупна 
средства 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ  2.610.645.000 254.140.000 2.864.785.000 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 907.999.000 39.456.000 947.455.000 
411 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 673.970.000 3.485.000 677.455.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 120.047.000 639.000 120.686.000 

413 Накнаде у натури 3.591.000 407.000 3.998.000 

414 Социјална давања запосленима 72.369.000 22.826.000 95.195.000 

415 Накнaде трошкова за запослене 19.022.000 11.049.000 30.071.000 

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

 
1.000.000 

 
1.050.000 

 
2.050.000 

417 Посланички додатак 18.000.000  18.000.000 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 669.127.000 210.881.000 880.008.000 
421 Стални трошкови  149.423.000 33.700.000 183.123.000 

422 Трошкови путовања 5.134.000 3.049.000 8.183.000 

423 Услуге по уговору 68.184.000 23.206.000 91.390.000 

424 Специјализоване услуге 121.543.000 15.982.000 137.525.000 

425 Текуће поправке и одржавање 306.374.000 92.146.000 398.520.000 

426 Материјал 18.469.000 42.798.000 61.267.000 

430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 
СРЕДСТАВА ЗА РАД  

 
0 

 
900.000 

 
900.000 

431 Амортизација некретнина и опреме 0 900.000 900.000 

440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

 
6.858.000 

 
318.000 

 
7.176.000 

441 Отплата домаћих камата 6.858.000 293.000 7.151.000 

444 Пратећи трошкови задуживања 0 25.000 25.000 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 329.300.000 0 329.300.000 
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
 

329.300.000 
 

0 
 

329.300.000 
460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 582.260.000 0 582.260.000 
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 582.260.000 0 582.260.000 

 
470000 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

 
29.255.000 

 
0 

 
29.255.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  29.255.000 0 29.255.000 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 73.846.000 2.585.000 76.431.000 
481 Донације невладиним организацијама 10.950.000 335.000 11.285.000 

482 Порези,обавезне таксе и казне  31.846.000 1.982.000 33.828.000 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 31.050.000 268.000 31.318.000 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 

   

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 12.000.000 0 12.000.000 
499 Стална резерва 2.000.000 0 2.000.000 

499 Текућа резерва 10.000.000 0 10.000.000 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

 
277.301.000 

 
203.395.000 

 
480.696.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 273.501.000 198.795.000 472.296.000 
511 Зграде и грађевински објекти 265.013.000 188.497.000 453.510.000 

512 Машине и опрема 5.187.000 10.048.000 15.235.000 

513 Остале некретнине и опрема 1.000 0 1.000 

515 Нематеријална имовина 3.300.000 250.000 3.550.000 

520000 ЗАЛИХЕ 400.000 4.600.000 5.000.000 
522 Залихе материјала  400.000 350.000 750.000 

523 Залихе робе за даљу продају 0 4.250.000 4.250.000 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3.400.000 0 3.400.000 
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Укупна 
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541 Земљиште 3.400.000 0 3.400.000 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

 
11.790.000 

 
200.000 

 
11.990.000 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 11.790.000 200.000 11.990.000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 11.790.000 200.000 11.990.000 

 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 2.899.736.000 457.735.000 3.357.471.000 

 
 
 
Примања и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

 
ОПИС 

Шифра економске 
класификације 

Средства из 
буџета 

1 2 3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
2.489.056.000 

1. Порески приходи 71 1.685.930.000 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
       самодоприноса 

 
711 

 
1.148.210.000 

1.2. Самодопринос 711180 126.660.000 
1.3. Порез на имовину 713 237.350.000 
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе 
преко буџетског фонда) у чему: 

 
714 

 
120.710.000 

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 

  

1.5. Остали порески приходи 716 53.000.000 
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко 
буџетског фонда) у чему: 

 
74 

 
287.931.919 

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 

  

3. Донације 731+732 - 
4. Трансфери 733 495.094.081 
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 20.100.000 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
2.887.946.000 

1. Текући расходи 4 2.610.645.000 
1.1. Расходи за запослене 41 907.101.000 
1.2. Коришћење роба и услуга 42 670.025.000 
1.3. Отплата камата 44 6.858.000 
1.4. Субвенције 45 329.300.000 
1.5. Социјална заштита из буџета 47 29.255.000 
1.6. Остали расходи 48+49 85.846.000 
2. Трансфери 4631 582.260.000 
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 277.301.000 
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 - 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
И ЗАДУЖИВАЊА  

  
 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје  
    финансијске имовине 

 
92 

 
5.020.000 

2. Задуживање 91 - 
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 - 
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ОПИС 

Шифра економске 
класификације 

Средства из 
буџета 

2.2. Задуживање код страних кредитора 912 - 
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  
 

3. Отплата дуга 61 11.790.000 
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 11.790.000 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 - 
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 - 
4. Набавка финансијске имовине 6211 - 

            
 

 II  ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 3. 
 

Средства буџета у износу од 2.899.736.000 динара и средства прихода из изворних активности 
директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од  457.735.000 динара, 
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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О П И С 

 
 

Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

1     СКУПШТИНА ГРАДА    
  110   Извршни и законодавни 

органи 
   

   411 1 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
4.637.000 

  
4.637.000 

   412 2 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
825.000 

  
825.000 

   414 3 Социјална давања запосленима 10.000  10.000 
   415 4 Накнаде трошкова за запослене 29.000  29.000 
   416 5 Награда запосленима и остали 

посебни расходи 
 

1.000.000 
  

1.000.000 
   417 6 Посланички додатак 18.000.000  18.000.000 
   421 7 Стални трошкови 700.000  700.000 
   422 8 Трошкови путовања 450.000  450.000 
   423 9  Услуге по уговору 7.000.000  7.000.000 
   424 10 Специјализоване услуге 100.000  100.000 
   426 11 Материјал 270.000  270.000 
   481 12 Дотација невладиним 

организацијама 
 

2.160.000 
  

2.160.000 
   482 13 Порези, обавезне таксе и казне 10.000  10.000 
     Укупно за Скупштину града 35.191.000  35.191.000 
 1.01    ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА    
   411 14 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
 

4.560.000 
  

4.560.000 
   412 15 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

822.000 
  

822.000 
   413 16 Накнаде у натури 111.000  111.000 
   414 17 Социјална давања запосленима 90.000  90.000 
   415 18 Накнаде трошкова за запослене 43.000  43.000 
   422 19 Трошкови путовања 50.000  50.000 
   426 20 Материјал 30.000  30.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

     Укупно за главу 1.01 
Заштитник грађана 

 
5.706.000 

  
5.706.000 

     Укупно за функционалну 
класификацију 110 
Извршни и законодавни органи 

 
40.897.000 

  
40.897.000 

     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 
СКУПШТИНА ГРАДА И 
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 

 
40.897.000 

  
40.897.000 

 
2 

    ГРАДОНАЧЕЛНИК И 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

   

  110   Извршни и законодавни 
органи 

   

   411 21 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
20.131.000 

  
20.131.000 

   412 22 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
3.127.000 

  
3.127.000 

   414 23 Социјална давања запосле-нима 100.000  100.000 

   415 24 Накнаде трошкова за запослене 159.000  159.000 

   421 25 Стални трошкови 14.000.000  14.000.000 

   422 26 Трошкови путовања 1.000.000  1.000.000 

   423 27 Услуге по уговору 16.000.000  16.000.000 

   424 28 Специјализоване услуге 1.500.000  1.500.000 

   426 29 Материјал 1.300.000  1.300.000 

   472 30 Накнада за социјалну заштиту 
из буџета 

 
3.300.000 

  
3.300.000 

   482 31 Порези, обавезне таксе и казне 70.000  70.000 

   499 32 Средства резерве-стална 
резерва 

 
2.000.000 

  
2.000.000 

   499 33 Средства зерерве-текућа 
резерва 

 
10.000.000 

  
10.000.000 

     Укупно за функционалну 
класификацију 110 Извршни 
и законодавни органи 

 
72.687.000 

  
72.687.000 

     
 

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 
ГРАДОНАЧЕЛНИК И 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
72.687.000 

  
72.687.000 

3     ГРАДСКА УПРАВА    
  130   Опште услуге    
   411 34 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
 

148.000.000 
  

148.000.000 
   412 35 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

26.500.000 
  

26.500.000 
   413 36 Накнаде у натури 1.543.000  1.543.000 

   414 37 Социјална давања запосленима 50.300.000  50.300.000 

   415 38 Накнаде трошкова за запослене 7.300.000  7.300.000 

   421 39 Стални трошкови 18.700.000  18.700.000 

   422 40 Трошкови путовања 2.000.000  2.000.000 

   423 41 Услуге по уговору 8.000.000  8.000.000 

   424 42 Специјализоване услуге 5.500.000  5.500.000 

   425 43 Текуће попрaвке и oдржавање 3.346.000  3.346.000 

   426 44 Материјал 8.000.000  8.000.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   482 45 Порези, обавезне таксе и казне 600.000  600.000 

   483 46 Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

 
20.000.000 

  
20.000.000 

   512 47 Машине и опрема 2.500.000  2.500.000 

   513 48 Остале нeкретнине и опреме 1.000  1.000 

   515 49 Нематеријална имовина 3.000.000  3.000.000 

     
 

Укупно за функционалну класи- 
фикацију 130 Опште услуге 

 
305.290.000 

  
305.290.000 

  170   Трансакције везане за јавни дуг    

   441 50 Отплате домаћих камата 6.858.000  6.858.000 

   611 51 Отплата главнице домаћим 
кредиторима 

 
11.790.000 

  
11.790.000 

     
 

Укупно за функционалну класи-
фикацију 170 Трансакције везане 
за јавни дуг 

 
 

18.648.000 

  
 

18.648.000 
  090   Социјална заштита    
   463 52 Трансфери осталим нивоима 

власти -Центар за социјални рад 
 

25.000.000 
  

25.000.000 
   463 53 Трансфери осталим нивоима 

власти -Геронтолошки центар 
 

7.500.000 
  

7.500.000 
   463 54 Трансфери осталим нивоима 

власти -Црвени крст 
 

960.000 
  

960.000 
   463 55 Трансфери осталим нивоима 

власти - остало 
 

5.000.000 
  

5.000.000 
   463 56 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
 

900.000 
  

900.000 
     

 
Укупно за функционалну класи-
фикацију 090 Социјална заштита 

 
39.360.000 

  
39.360.000 

  700   Здравство    
   463 57 Трансфери осталим нивоима 

власти – средства за делатност 
примарне здравствене заштите 

 
 

12.000.000 

  
 

12.000.000 
     

 
Укупно за функционалну класи-
фикацију 700 Здравство 

 
12.000.000 

  
12.000.000 

  912   Основно образовање    

   463 58 Стални трошкови 64.000.000  64.000.000 

   463 59 Накнаде трошкова 
запослених и ђацима 

 
35.000.000 

  
35.000.000 

   463 60 Услуге по уговору 9.000.000  9.000.000 

   463 61 Текуће попрaвке и oдржавање 5.500.000  5.500.000 

   463 62 Материјал 36.000.000  36.000.000 

   463 63 Машине и опрема 500.000  500.000 

     
 

Укупно за функционалну класи-
фикацију 912  
Основно образовање 

 
 

150.000.000 

  
 

150.000.000 
  920   Средње образовање    

   463 64 Стални трошкови 20.000.000  20.000.000 

   463 65 Накнаде трошкова запослених и 
ђацима 

 
42.000.000 

  
42.000.000 

   463 66 Услуге по уговору 5.500.000  5.500.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   463 67 Текуће попрaвке и oдржавање 2.000.000  2.000.000 

   463 68 Материјал 30.000.000  30.000.000 

   463 69 Машине и опрема 500.000  500.000 

     
 

Укупно за функционалну 
класификацију 920 
Средње образовање 

 
 

100.000.000 

  
 

100.000.000 
     КУЛТУРА    
  820   Услуге културе    
 3.01    НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ  

''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' 
   

   411 70 Плате,додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
46.908.000 

  
46.908.000 

   412 71 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
8.397.000 

  
8.397.000 

   413 72 Накнаде у натури 215.000  215.000 

   414 73 Социјална давања запосленима 10.590.000 550.000 11.140.000 
   415 74 Накнаде трошкова за запослене  1.800.000 200.000 2.000.000 
   421 75 Стални трошкови  5.880.000 250.000 6.130.000 
   422 76 Трошкови путовања 600.000 300.000 900.000 
   423 77 Услуге по уговору                5.386.000 2.900.000 8.286.000 
   424 78 Специјализоване услуге  250.000 400.000 650.000 
   425 79 Текуће поправке и одржавање 400.000 200.000 600.000 
   426 80 Материјал 1.200.000 600.000 1.800.000 
   441 81 Отплата домаћих камата  100.000 100.000 
   482 82 Порези, обавезне таксе и казне 180.000 50.000 230.000 
   512 83 Машине и опрема  300.000 300.000 600.000 
   611 84 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 
 
 

 
200.000 

 
200.000 

     Укупно за главу 3.01 82.106.000 6.050.000 88.156.000 
 3.02    ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 
   

   411 85 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  

 
18.800.000 

 
 

 
18.800.000 

   412 86 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
3.460.000 

 
 

 
3.460.000 

   413 87 Накнаде у натури 200.000  200.000 
   414 88 Социјална давања запосленима 720.000 859.000 1.579.000 
   415 89 Накнаде трошкова за запослене  600.000  600.000 
   421 90 Стални трошкови  1.600.000 250.000 1.850.000 
   422 91 Трошкови путовања 200.000  200.000 
   423 92 Услуге по уговору                900.000 250.000 1.150.000 
   424 93 Специјализоване услуге  900.000 300.000 1.200.000 
   425 94 Текуће поправке и одржавање 100.000 50.000 150.000 
   426 95 Материјал 300.000 100.000 400.000 
   431 96 Амортизација некретнина и 

опреме 
 
 

 
100.000 

 
100.000 

   482 97 Порези, обавезне таксе и казне  100.000 100.000 
   512 98  Машине и опрема  50.000  50.000 
   515 99  Нематеријална имовина 300.000 200.000 500.000 
   522 100 Залихе материјала  400.000 350.000 750.000 
   523 101 Залихе робе за даљу продају  800.000 800.000 
     Укупно за главу 3.02 28.530.000 3.359.000 31.889.000 
 3.03    НАРОДНИ МУЗЕЈ     
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   411 102 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
23.345.000 

 
 

 
23.345.000 

   412 103 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
4.175.000 

  
4.175.000 

   413 104 Накнаде у натури 80.000  80.000 
   414 105 Социјална давања запосленима 1.758.000 730.000 2.488.000 
   415 106 Накнаде трошкова за запослене  725.000  725.000 
   421 107 Стални трошкови  3.500.000  3.500.000 
   422 108 Трошкови путовања 50.000  50.000 
   423 109 Услуге по уговору                1.517.000  1.517.000 
   424 110 Специјализоване услуге  200.000  200.000 
   425 111 Текуће поправке и одржавање 300.000  300.000 
   426 112 Материјал 500.000 50.000 550.000 
   482 113 Порези, обавезне таксе и казне 100.000  100.000 
   512 114 Машине и опрема  200.000  200.000 
     Укупно за главу 3.03 36.450.000 780.000 37.230.000 
 3.04    САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА     
   411 115 Плате,додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
 

9.000.000 
  

9.000.000 
   412 116 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

1.635.000 
  

1.635.000 
   413 117 Накнаде у натури 40.000  40.000 
   414 118 Социјална давања запосленима 1.265.000 100.000 1.365.000 
   415 119 Накнаде трошкова за запослене  274.000  274.000 
   416 120 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
  

200.000 
 

200.000 
   421 121 Стални трошкови  500.000  500.000 
   422 122 Трошкови путовања 134.000  134.000 
   423 123 Услуге по уговору                1.200.000  1.200.000 
   424 124 Специјализоване услуге  600.000 300.000 900.000 
   425 125 Текуће поправке и одржавање 52.000 48.000 100.000 
   426 126 Материјал 500.000  500.000 
   482 127 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 20.000 
   512 128 Машине и опрема  100.000 132.000 232.000 
     Укупно за главу 3.04 15.300.000 800.000 16.100.000 
 3.05    КУЛТУРНИ ЦЕНТАР    
   411 129 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)  
 

17.176.000 
  

17.176.000 
   412 130 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

3.075.000 
  

3.075.000 
   413 131 Накнаде у натури 133.000  133.000 
   414 132 Социјална давања запосленима 444.000  444.000 
   415 133 Накнаде трошкова за запослене  620.000  620.000 
   421 134 Стални трошкови  5.400.000 1.100.000 6.500.000 
   422 135 Трошкови путовања  100.000 100.000 
   423 136 Услуге по уговору                600.000 1.400.000 2.000.000 
   424 137 Специјализоване услуге  3.202.000  3.202.000 
   425 138 Текуће поправке и одржавање 200.000 200.000 400.000 
   426 139 Материјал 200.000 430.000 630.000 
   441 140 Отплата домаћих камата  70.000 70.000 
   512 141 Машине и опрема   200.000 200.000 
     Укупно за главу 3.05 31.050.000 3.500.000 34.550.000 
 3.06    САВЕЗ АМАТЕРСКИХ  КУД    
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   411 142 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
1.946.000 

  
1.946.000 

   412 143 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
349.000 

  
349.000 

   415 144 Накнаде трошкова за запослене   44.000  44.000 
   421 145 Стални трошкови 676.000  676.000 
   424 146 Специјализоване услуге 2.872.000 100.000 2.972.000 
   426 147 Материјал 113.000  113.000 
     Укупно за главу 3.06 6.000.000 100.000 6.100.000 
 3.07    ПОЗОРИШТЕ ''МАДАЧ''    
   411 148 Плате,додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
 

2.156.000 
 
 

 
2.156.000 

   412 149 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
386.000 

  
386.000 

   413 150 Накнаде у натури 36.000  36.000 
   414 151 Социјална давања запослених  150.000  150.000 
   415 152 Накнаде трошкова за запослене   29.000  29.000 
   421 153 Стални трошкови 88.000  88.000 
   424 154 Специјализоване услуге 1.000.000  1.000.000 
   426 155 Материјал 135.000 30.000 165.000 
   512 156 Машине и опрема  70.000 20.000 90.000 
     Укупно за главу 3.07 4.050.000 50.000 4.100.000 
 3.08    ИСТОРИЈСКИ АРХИВ    
   411 157 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
 

11.502.000 
 

1.985.000 
 

13.487.000 
   412 158 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

2.058.000 
 

370.000 
 

2.428.000 
   413 159 Накнаде у натури 16.000  16.000 
   414 160 Социјална давања запосленима 1.745.000  1.745.000 
   415 161 Накнаде трошкова за запослене  317.000 150.000 467.000 
   421 162 Стални трошкови 200.000 100.000 300.000 
   423 163 Услуге по уговору                620.000 100.000 720.000 
   424 164 Специјализоване услуге 150.000 100.000 250.000 
   425 165 Текуће поправке и одржавање 80.000 170.000 250.000 
   426 166 Материјал 112.000 200.000 312.000 
   512 167 Машине и опрема   150.000 150.000 
   515 168 Нематеријални имовина  50.000 50.000 
     Укупно за главу 3.08 16.800.000 3.375.000 20.175.000 
 3.09    ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
   

   411 169 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
7.925.000 

 
1.000.000 

 
8.925.000 

   412 170 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
1.419.000 

 
179.000 

 
1.598.000 

   413 171 Накнаде у натури 36.000 22.000 58.000 
   414 172 Социјална давања запосленима  45.000 45.000 
   415 173 Накнаде трошкова за запослене 188.000 92.000 280.000 
   421 174 Стални трошкови 475.000 439.000 914.000 
   422 175 Трошкови путовања  530.000 530.000 
   423 176 Услуге по уговору 1.100.000 2.520.000 3.620.000 
   424 177 Специјализоване услуге  1.042.000 1.042.000 
   425 178 Текуће поправке и одржавање 50.000 30.542.000 30.592.000 
   426 179 Материјал 207.000 1.030.000 1.237.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   482 180 Порези, обавезне таксе и казне  27.000 27.000 
   512 181 Машине и опрема 100.000 1.455.000 1.555.000 
     Укупно за главу 3.09 11.500.000 38.923.000 50.423.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 820  
 

231.786.000 
 

56.937.000 
 

288.723.000 
     УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -  УКУПНО 

КУЛТУРА 
 

231.786.000 
 

56.937.000 
 

288.723.000 
  810   Услуге рекреације и спорта    
 3.10    ФИЗИЧКА КУЛТУРА    
   411 182 Плате, додаци и накнаде 

запослених  
 

36.672.000 
  

36.672.000 
   412 183 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

6.248.000 
  

6.248.000 
   413 184 Накнаде у натури 36.000  36.000 
   414 185 Социјална давања запосленима 2.700.000  2.700.000 
   415 186 Накнаде трошкова за запослене  1.932.000  1.932.000 
   421 187 Стални трошкови  36.000.000 500.000 36.500.000 
   423 188 Услуге по уговору                2.300.000  2.300.000 
   424 189 Специјализоване услуге  30.859.000  30.859.000 
   425 190 Текуће поправке и одржавање 6.000.000 1.000.000 7.000.000 
   426 191 Материјал 2.253.000 1.000.000 3.253.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 810 и Главу 
3.10  Услуге рекреације и 
спорта- Физичка култура 

 
 

125.000.000 

 
 

2.500.000 

 
 

127.500.000 

  911   Предшколско образовање    
  

3.11 
   ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
   

   411 192 Плате, додаци и накнаде 
запослених  

 
151.360.000 

 
500.000 

 
151.860.000 

   412 193 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
27.093.000 

 
90.000 

 
27.183.000 

   413 194 Накнаде у натури 981.000  981.000 
   414 195 Социјална давања запосленима 1.048.000 13.233.000 14.281.000 
   415 196 Накнаде трошкова за запослене  1.980.000 6.170.000 8.150.000 
   416 197 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
 
 

 
800.000 

 
800.000 

   421 198 Стални трошкови  84.000 19.436.000 19.520.000 
   422 199 Трошкови путовања  692.000 692.000 
   423 200 Услуге по уговору                558.000 1.880.000 2.438.000 
   424 201 Специјализоване услуге   2.735.000 2.735.000 
   425 202 Текуће поправке и одржавање 746.000 3.654.000 4.400.000 
   426 203 Материјал  28.736.000 28.736.000 
   482 204 Порези, обавезне таксе и казне  79.000 79.000 
   483 205 Новчане казне и пенали  96.000 96.000 
   512 206 Машине и опрема  2.900.000 2.900.000 
     

 
Укупно за функционалну 
класификацију 911 и Главу 
3.11 Предшколско образовање 

 
 

183.850.000 

 
 

81.001.000 

 
 

264.851.000 
  910   Предшколско и основно 

образовање 
   

 3.12    ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ - 
ОСТАЛО 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   411 207 Плате, додаци и накнаде 
запослених  

 
28.115.000 

  
28.115.000 

   412 208 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
5.081.000 

  
5.081.000 

   414 209 Социјални давања запосленима 349.000  349.000 
   472 210 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 
 

18.455.000 
  

18.455.000 
     Укупно за Функционалну класи-

фикацију 910 Предшколско и 
основно образовање и главу 3.12 
Друштвена брига о деци – остало    

 
 

52.000.000 

  
 

52.000.000 

  110   Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови 
и спољни послови 

   

 3.13    САВЕЗ СЛЕПИХ,ОПШТИНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И 
НАГЛУВИХ И ПРИЈАТЕЉИ 
ДЕЦЕ 

   

   481 211 Плате, додаци и накнаде 
запослених 

 
3.286.000 

  
3.286.000 

   481 212 Специјализоване услуге 300.000  300.000 
   481 213 Материјал 194.000  194.000 
     Укупно за главу 3.13 3.780.000  3.780.000 
 3.14    СРЕДСТВА ЗА ПРОГРАМСКЕ 

АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ 
ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЈА САВЕЗА И УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА ЗА 2010. ГОДИНУ 

   

   481 214 Специјализоване услуге 5.000.000  5.000.000 
     Укупно за главу 3.14 5.000.000  5.000.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 110 Извршни и 
законодавни органи, финансиј-
ски и фискални послови и 
спољни послови 

 
 

8.780.000 

  
 

8.780.000 

 3.15    БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ     
  500   Заштита животне средине     
   424 215 Фонд за заштиту животне 

средине                            
 

47.100.000 
  

47.100.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 500 Заштита 
животне средине 

 
47.100.000 

  
47.100.000 

  620   Развој заједнице    
   425 216    Фонд за коришћење добара од 

општег интереса у производњи 
електричне енергије, нафте и 
гаса 

 
 

25.000.000 

  
 

25.000.000 

     Укупно за функционалну  
класификацију 620 Развој 
заједнице  

 
25.000.000 

  
25.000.000 

  320   Услуге противпожарне 
заштите 

   

   423 217 Фонд противпожарне заштите 1.500.000  1.500.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 320 Услуге 
противпожарне заштите  

 
1.500.000 

  
1.500.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

  090   Социјална заштита 
некласификована на другом 
месту 

   

   472 218 Фонд за стипендирање 
талентованих ученика 

 
7.500.000 

  
7.500.000 

     Укупно за функционалну 
класификацију 090 Социјална 
заштита некласификована на 
другом месту 

 
 

7.500.000 

  
 

7.500.000 

     Укупно за главу 3.15 
Буџетски фондови 

 
81.100.000 

  
81.100.000 

 3.16    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    
  160   Опште јавне услуге    
     МЗ АРАДАЦ    
   425 219 Средства за решавање комунал-

них проблема 
 

1.286.000 
  

1.286.000 
   425 220 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

90.000 

  
 

90.000 
   463 221 Месни самодопринос 900.000  900.000 
     УКУПНО МЗ АРАДАЦ 2.276.000  2.276.000 
     МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ    
   425 222 Средства за решавање комунал-

них проблема 
 

727.000 
  

727.000 
   425 223 Средства самодоприноса  од 

пољоприврде и самосталне 
делатности 

 
 

29.000 

  
 

29.000 
   463 224 Месни самодопринос 3.700.000  3.700.000 
     УКУПНО  МЗ  БАНАТСКИ  

ДЕСПОТОВАЦ 
 

4.456.000 
  

4.456.000 
     МЗ БЕЛО БЛАТО    
   425 225 Средства за решавање комунал-

них проблема 
 

609.000 
  

609.000 
   425 226 Средства самодоприноса  од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

41.000 

  
 

41.000 
   463 227 Месни самодопринос 1.000.000  1.000.000 
     УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО 

 
1.650.000  1.650.000 

     МЗ БОТОШ    
   425 228 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

942.000 
  

942.000 
   425 229 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

20.000 

  
 

20.000 
   463 230 Месни самодопринос 1.500.000  1.500.000 
     УКУПНО МЗ БОТОШ 

 
2.462.000  2.462.000 

     МЗ ЕЛЕМИР    
   425 231 Средства за решавање комунал-

них проблема 
 

1.445.000 
  

1.445.000 
   425 232 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

60.000 

  
 

60.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   463 233 Месни самодопринос 3.000.000  3.000.000 
     УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР 4.505.000  4.505.000 
     МЗ ЕЧКА    
   425 234 Средства за решавање комунал-

них проблема 
 

1.176.000 
  

1.176.000 
   425 235 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

94.000 

  
 

94.000 
   463 236 Месни самодопринос 6.200.000  6.200.000 
     УКУПНО МЗ ЕЧКА 7.470.000  7.470.000 
     МЗ ЈАНКОВ МОСТ    
   425 237 Средства за решавање комунал-

них проблема 
 

422.000 
  

422.000 
   425 238 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

3.000 

  
 

3.000 
   463 239 Месни самодопринос 320.000  320.000 
     УКУПНО МЗ ЈАНКОВ 

МОСТ 
 

745.000 
  

745.000 
     МЗ КЛЕК    
   425 240 Средства за решавање комунал-

них проблема 
 

871.000 
  

871.000 
   425 241 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самост.делат. 
 

47.000 
  

47.000 
   463 242 Месни самодопринос 7.300.000  7.300.000 
     УКУПНО МЗ КЛЕК 8.218.000  8.218.000 
     МЗ КНИЋАНИН    
   425 243 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

822.000 
  

822.000 
   425 244 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

26.000 

  
 

26.000 
   463 245 Месни самодопринос 1.650.000  1.650.000 
     УКУПНО МЗ КНИЋАНИН 2.498.000  2.498.000 
     МЗ ЛАЗАРЕВО    
   425 246 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

866.000 
  

866.000 
   425 247 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

130.000 

  
 

130.000 
   463 248 Месни самодопринос 7.200.000  7.200.000 
     УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО 8.196.000  8.196.000 
     МЗ ЛУКИНО СЕЛО    
   425 249 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

553.000 
  

553.000 
   425 250 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

12.000 

  
 

12.000 
   463 251 Месни самодопринос 160.000  160.000 
     УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО 

 
725.000  725.000 

     МЗ ЛУКИЋЕВО    
   425 252 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

676.000 
  

676.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   425 253 Средства самодоприноса  од 
пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

44.000 

  
 

44.000 
   463 254 Месни самодопринос 4.000.000  4.000.000 
     УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО 4.720.000  4.720.000 
     МЗ МЕЛЕНЦИ    
   425 255 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

2.265.000 
  

2.265.000 
   425 256 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

19.000 

  
 

19.000 
   463 257 Месни самодопринос  139.000  139.000 
     УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ 2.423.000  2.423.000 
     МЗ МИХАЈЛОВО    
   425 258 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

473.000 
  

473.000 
   425 259 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

5.000 

  
 

5.000 
   463 260 Месни самодопринос 700.000  700.000 
     УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО 1.178.000  1.178.000 
     МЗ ОРЛОВАТ    
   425 261 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

736.000 
  

736.000 
   425 262 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

4.000 

  
 

4.000 
   463 263 Месни самодопринос 1.000  1.000 
     УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ  741.000  741.000 
     МЗ ПЕРЛЕЗ    
   425 264 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

1.426.000 
  

1.426.000 
   425 265 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

72.000 

  
 

72.000 
   463 266 Месни самодопринос 3.600.000  3.600.000 
     УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ 5.098.000  5.098.000 
     МЗ СТАЈИЋЕВО    
   425 267 Средства за решавање 

комуналних  проблема 
 

1.008.000 
  

1.008.000 
   425 268 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

75.000 

  
 

75.000 
   463 269 Месни самодопринос 1.000.000  1.000.000 
     УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО 2.083.000  2.083.000 
     МЗ ТАРАШ    
   425 270 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

666.000 
  

666.000 
   425 271 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

15.000 

  
 

15.000 
   463 272 Месни самодопринос 1.400.000  1.400.000 
     УКУПНО МЗ ТАРАШ 2.081.000  2.081.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

     МЗ ТОМАШЕВАЦ    
   425 273 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

848.000 
  

848.000 
   425 274 Средства самодоприноса  од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

30.000 

  
 

30.000 
   463 275 Месни самодопринос 1.000.000  1.000.000 
     УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ 1.878.000  1.878.000 
      

МЗ ФАРКАЖДИН 
   

   425 276 Средства за решавање 
комуналних проблема 

 
641.000 

  
641.000 

   425 277 Средства самодоприноса  од 
пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

9.000 

  
 

9.000 
   463 278 Месни самодопринос 50.000  50.000 
     УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН 700.000  700.000 
     МЗ ЧЕНТА    
   425 279 Средства за решавање 

комуналних проблема 
 

1.188.000 
  

1.188.000 
   425 280 Средства самодоприноса  од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

116.000 

  
 

116.000 
   463 281 Месни самодопринос 1.000.000  1.000.000 
     УКУПНО МЗ ЧЕНТА 2.304.000  2.304.000 
      

МЗ ЗЛАТИЦА 
   

   425 282 Средства за решавање 
комуналних проблема 

 
359.000 

  
359.000 

   425 283 Средства самодоприноса  од 
пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

6.000 

  
 

6.000 
   463 284 Месни самодопринос 1.100.000  1.100.000 
     УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА 1.465.000  1.465.000 
     МЗ МУЖЉА    
   425 285 Средства  самодоприноса од 

пољопривреде  и самосталне 
делатности 

 
 

47.000 

  
 

47.000 
   463 286 Месни самодопринос 1.000.000  1.000.000 
     УКУПНО МЗ МУЖЉА 1.047.000  1.047.000 
      

МЗ ГРАДНУЛИЦА 
   

   425 287 Средства  самодоприноса  од 
пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

1.000 

  
 

1.000 
   463 288 Месни самодопринос 8.000.000  8.000.000 
     УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА 8.001.000  8.001.000 
     МЗ ''ЗЕЛЕНО  ПОЉЕ ''    
   425 289 Средства самодоприноса  од 

пољопривреде и самосталне 
делатности 

 
 

1.000 

  
 

1.000 
   463 290 Месни самодопринос 80.000  80.000 
     УКУПНО МЗ ''ЗЕЛЕНО  

ПОЉЕ'' 
 

81.000 
  

81.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

     МЗ ''ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ''    
   425 291 Средства  самодоприноса  од 

пољопривреде  и самосталне 
делатности 

 
 

1.000 

  
 

1.000 
   463 292 Месни самодопринос 10.000.000  10.000.000 
     УКУПНО МЗ ''В.ВЛАХОВИЋ'' 10.001.000  10.001.000 
     МЗ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''     
   463 293 Месни самодопринос  13.000.000  13.000.000 
     УКУПНО МЗ ''ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ''  
 

13.000.000 
  

13.000.000 
     МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР''    
   463 294 Месни самодопринос 4.000.000  4.000.000 
     УКУПНО МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ 

ШОР'' 
 

4.000.000 
  

4.000.000 
     МЗ ''САВА КОВАЧЕВИЋ''     
   425 295 Средства самодоприноса од 

пољопривреде и самосталних 
делатности 

 
 

1.000 

  
 

1.000 
   463 296 Месни самодопринос 1.900.000  1.900.000 
     УКУПНО МЗ ''САВА 

КОВАЧЕВИЋ''  
 

1.901.000 
  

1.901.000 
   421 297 Средства за функционисање 

месних заједница  
 

10.450.000 
  

10.450.000 
   424 298 Средства за програме асоција-

ције месних заједница града 
Зрењанина 

 
 

1.000.000 

  
 

1.000.000 
   425 299 Средства за реализацију 

пројеката месних заједница 
 

2.647.000 
  

2.647.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 160 Опште 
јавне услуге и Главу 3.16 
Месне заједнице 

 
 
 

120.000.000 

  
 
 

120.000.000 
     ЈАВНА  ПРЕДУЗЕЋА    
  620   Развој  заједнице     
 3.17    ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

И  УРЕЂЕЊЕ  ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

   

   411 300 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
55.174.000 

  
55.174.000 

   412 301 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
9.876.000 

  
9.876.000 

   413 302 Накнаде у натури 85.000  85.000 
   414 303 Социјална давања запосленима  500.000 2.000.000 2.500.000 
   415 304 Накнаде трошкова за запослене 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
   421 305 Стални трошкови 10.000.000 4.680.000 14.680.000 
   422 306 Трошкови путовања 50.000 300.000 350.000 
   423 307 Услуге по уговору 6.600.000 4.100.000 10.700.000 
   424 308 Специјализоване услуге 17.910.000 1.380.000 19.290.000 
   425 309 Текуће поправке и одржавање 240.150.000 51.302.000 291.452.000 
   426 310 Материјал 1.300.000 4.900.000 6.200.000 
   451 311  Субвенције  2.500.000  2.500.000 
   481 312 Донације осталим непрофитним  

организацијама 
 

10.000 
 

50.000 
 

60.000 
   482 313 Порези, обавезне таксе и казне 3.050.000 706.000 3.756.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   483 314 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 

 
10.500.000 

 
102.000 

 
10.602.000 

   511 315 Зграде и грађевински објекти 263.013.000 181.185.000 444.198.000 
   512 316 Машине и опрема             800.000 2.600.000 3.400.000 
   523 317 Залихе робе за даљу продају   100.000 100.000 
   541 318 Земљиште 3.400.000  3.400.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 620 и Главу 
3.17 

 
625.918.000 

 
254.405.000 

 
880.323.000 

  630   Водоснабдевање    
  

3.18 
    

ЈКП ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' 

   

   451 319 ЈКП ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

 
100.000.000 

  
100.000.000 

     Укупно за функционалну 
класификацију 630 и Главу 
3.18 

 
 

100.000.000 

  
 

100.000.000 
  510   Управљање отпадом    
 3.19    ЈКП ''ЧИСТИЋА И 

ЗЕЛЕНИЛО'' 
   

   451 320 ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО 86.000.000  86.000.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 510 и Главу 
3.19 

 
 

86.000.000 

  
 

86.000.000 
  660   Стамбени развој и развој 

заједнице некласификован на 
другом месту 

   

 3.20    ЈКП ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ 
ЗРЕЊАНИН 

   

   411 321 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
48.457.000 

  
48.457.000 

   412 322 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
8.698.000 

  
8.698.000 

   413 323 Накнаде у натури  285.000 285.000 
   414 324 Социјална давања запосленима  4.609.000 4.609.000 
   415 325 Накнаде трошкова за запослене  3.297.000 3.297.000 
   421 326 Стални трошкови 4.100.000 4.745.000 8.845.000 
   422 327 Трошкови путовања  565.000 565.000 
   423 328 Услуге по уговору 3.229.000 4.656.000 7.885.000 
   424 329 Специјализоване услуге  625.000 625.000 
   425 330 Текуће поправке и одржавање  4.140.000 4.140.000 
   426 331 Материјал  4.705.000 4.705.000 
   431 332 Амортизација  800.000 800.000 
   441 333 Отплата домаћих камата  23.000 23.000 
   444 334 Пратећи трошкови задуживања  25.000 25.000 
   481 335 Дотације невладиним 

организацијама 
 
 

 
235.000 

 
235.000 

   482 336 Порези, обавезне таксе и казне 6.836.000  6.836.000 
   483 337 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
 
 

 
10.000 

 
10.000 

   511 338 Зграде и грађевински објекти  5.812.000 5.812.000 
   512 339 Машине и опрема  1.650.000 1.650.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   523 340 Залихе робе за даљу продају  150.000 150.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 660 и Главу 
3.20 

 
 

71.320.000 

 
 

36.332.000 

 
 

107.652.000 
  610   Стамбени развој    
 3.21    ЈАВНО СТАМБЕНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ  
   

   411 341 Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) 

 
14.660.000 

  
14.660.000 

   412 342 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
2.625.000 

  
2.625.000 

   413 343 Накнаде у натури  100.000 100.000 
   415 344 Накнаде трошкова за запослене 432.000 140.000 572.000 
   416 345 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
  

50.000 
 

50.000 
   421 346 Стални трошпкови 4.000.000 100.000 4.100.000 
   422 347 Трошкови путовања  62.000 62.000 
   423 348 Услуге по уговору  4.000.000 300.000 4.300.000 
   424 349 Специјализоване услуге 400.000  400.000 
   425 350 Текуће поправке и одржавање 4.300.000 180.000 4.480.000 
   426 351 Материјал 789.000 117.000 906.000 
   481 352 Донације осталим непрофитним 

организацијама    
 
 

 
50.000 

 
50.000 

   482 353 Порези, обавезне таксе и казне 20.500.000 300.000 20.800.000 
   483 354 Новчане казне и пенали по 

решењу судова 
 

550.000 
 

60.000 
 

610.000 
   511 355 Зграде и грађевински објекти 2.000.000  2.000.000 
   512 356 Машине и опрема 744.000 41.000 785.000 
     Укупно за функционалну кла-

сификацију 610 и Главу 3.21 
 

55.000.000 
 

1.500.000 
 

56.500.000 
  473   Туризам    
 3.22    ЈП ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
   

   411 357 Плате, додаци и накнаде 
запослених 

 
17.906.000 

  
17.906.000 

   412 358 Социјални доприноси на терет 
послодавца 

 
3.206.000 

  
3.206.000 

   413 359 Накнаде у натури 64.000  64.000 
   414 360 Социјална давања запосленима  150.000 700.000 850.000 
   415 361 Накнаде трошкова за запослене 1.300.000  1.300.000 
   421 362 Стални трошкови 3.000.000 2.000.000 5.000.000 
   422 363 Трошкови путовања 600.000 500.000 1.100.000 
   423 364 Услуге по уговору 7.674.000 5.000.000 12.674.000 
   424 365 Специјализоване услуге 8.000.000 9.000.000 17.000.000 
   425 366 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 600.000 2.600.000 
   426 367 Материјал 1.200.000 800.000 2.000.000 
   441 368 Отплата домаћих камата  100.000 100.000 
   482 369 Порези, обавезне таксе и казне 500.000 700.000 1.200.000 
   511 370 Зграде и грађевински објекти  1.500.000 1.500.000 
   512 371 Машине и опрема 300.000 500.000 800.000 
   523 372 Залихе робе за даљу продају  3.200.000 3.200.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 473 и Главу 3.22 
 

45.900.000 
 

24.600.000 
 

70.500.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

  436   Остала енергија    
 3.23    ЈП  ГРАДСКА ТОПЛАНА    
   451 373 ЈП  ГРАДСКА ТОПЛАНА 50.000.000  50.000.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 490 и Главу 3.23 
 

50.000.000 
  

50.000.000 
  830   Jaвно информисање    
 3.24    ЈП ''РАДИО'' ЗРЕЊАНИН    
   451 374 ЈП ''РАДИО'' ЗРЕЊАНИН 15.800.000  15.800.000 
     Укупно за функционалну     

класификацију 830 Јавно 
информисање и Главу 3.24 
Услуге емитовања и издаваштва 

 
 

15.800.000 

  
 

15.800.000 

     УКУПНО ЗА ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
1.049.938.000 

 
316.837.000 

 
1.366.775.000 

  
3.25 

   ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА 

   

  421   Пољопривреда    
   451 375 Аграрни буџет 50.000.000  50.000.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 421 
 

50.000.000 
  

50.000.000 
  620   Развој заједнице    
   451 376 Средства за подстицај и развој 

малих и средњих предузећа, 
приватног предузетништва и 
регионална сарадња 

 
 

5.000.000 

  
 

5.000.000 

     Укупно за функционалну 
класификацију 620 

 
5.000.000 

  
5.000.000 

     Укупно за главу 3.25 55.000.000  55.000.000 
  640   Улична расвета    
 3.26    УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА    
   421 377 Улична јавна расвета 30.000.000  30.000.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 640 и главу 
3.26 

 
30.000.000 

  
30.000.000 

  490   Економски послови некласи- 
фиковани на другом месту 

   

 3.27    ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА 
ДРУГОМ МЕСТУ 

   

   451 378 Средства за спровођење 
локалне стамбене стратегије       

 
20.000.000 

  
20.000.000 

   463 379 Самодопринос за изградњу 
болнице 

 
5.000.000 

  
5.000.000 

     Укупно за функционалну кла-
сификацију 490 и Главу 3.27 

 
25.000.000 

  
25.000.000 

  470   Остале делатности     
 3.28    ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ     
   463 380 Иницијална средства за 

реализацију донаторских 
програма – мега пројекат 

 
 

2.000.000 

  
 

2.000.000 
   463 381 Штаб за заштиту од 

елемнтарних непогода  
 

100.000 
  

100.000 
   463 382 Иниц. сред. за учешће у реал. 

пројеката и програма и израду 
пројектно техничке докумен. 

 
 

19.500.000 

  
 

19.500.000 
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Средства из 
буџета 01 

 
Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора 13 и 
остало 

 
 
 

УКУПНО 

   463 382/1 Средства за учешће у 
реализацији пројеката – помоћ 
избеглим и интерно расељеним 
лицима на територији града 
Зрењанина 

 
 

500.000 

  
 

500.000 

   463 383 Трансферна средства – остало 167.400.000  167.400.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 470 
 

189.500.000 
  

189.500.000 
   

860 
  Рекреација, култура и вере 

некласификовано на другом 
месту 

   

   463 384 Средства за одржавање и 
обнову верских објеката 

 
1.500.000 

  
1.500.000 

     Укупно за функционалну 
класификацију 860 

 
1.500.000 

  
1.500.000 

     Укупно за главу 3.28 191.000.000  191.000.000 
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО  3 

ГРАДСКА УПРАВА 
 

2.778.752.000 
 

457.275.000 
 

3.236.027.000 
 
4 

    ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

   

  330   Судови    
   411 385 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) 
 

5.540.000 
  

5.540.000 
   412 386 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 

992.000 
  

992.000 
   413 387 Накнаде у натури 15.000  15.000 
   414 388 Социјална давања запосленима  450.000  450.000 
   415 389 Накнаде трошкова за запослене 250.000  250.000 
   421 390 Стални трошпкови 70.000 100.000 170.000 
   423 391 Услуге по уговору   100.000 100.000 
   425 392 Текуће поправке и одржавање  60.000 60.000 
   426 393 Материјал 60.000 100.000 160.000 
   512 394 Машине и опрема 23.000 100.000 123.000 
     Укупно за функционалну 

класификацију 330 
 

7.400.000 
 

460.000 
 

7.860.000 
     УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
7.400.000 

 
460.000 

 
7.860.000 

     УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

 
2.899.736.000 

 
457.735.000 

 
3.357.471.000 

 
 
 
 

 
III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 4. 

 
 За извршавање ове Одлуке одговаран је 
Градоначелник. 
 

 Наредбодавац за извршење буџета је 
Градоначелник. 
 

Члан 5. 
 

Наредбодавац директиних и 
индиректних корисника буџетских средстава је 
функционер (руководилац), односно лице које је 
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одговорно за управљање средствима, 
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање 
који се извршавају из средстава органа, као и за 
издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету. 
 

Члан 6. 
 

 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком 
одговоран је начелник Одељења за послове 
финансија и рачуноводства. 
 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком Градској 
управи града Зрењанина, као директном 
кориснику, одговоран је начелник Градске 
управе града Зрењанина.  
 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених индиректним 
корисницима буџета и за вршење задатака и 
послова из делокруга рада корисника, одговоран 
је руководилац индиректног буџетског 
корисника, руководећи се начелом 
економичности и рационалности при коришћењу 
одобрених средстава. 
 

Члан 7. 
 

 Орган управе надлежан за финансије 
обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише 
Градоначелника (Градско веће), а обавезно у 
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу 
извештаја из става 1. овог члана, Градоначелник 
(Градско веће) усваја и доставља  извештај 
Скупштини града. 
 Извештај садржи и одступања између 
усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 
 

Члан 8. 
 

 Одлуку о промени апропријације у 
складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему доноси Градоначелник.  
 

Члан 9. 
 

 Одлуку о коришћењу текуће буџетске 
резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије 
до износа од 50.000 динара доноси 
Градоначелник, а Одлуку о употреби текуће 
буџетске резерве, на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије у износу већем 
од 50.000 динара доноси Градско веће. 
.  

Члан 10. 
 

 Новчана средства буџета града, 
директних и индиректних корисника средстава 
тог буџета, као и других корисника јавних 
средстава који су укључени у консолидовани 
рачун трезора града, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора. 
 

Члан 11. 
 

 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу користити средства 
распоређена овом Одлуком само за намене за 
које су им по њиховим захтевима та средства 
одобрена и пренета. 
 Корисник буџетских средстава, који 
одређени расход извршава из средстава буџета и 
из других прихода, обавезан је да измирење тог 
расхода прво врши из прихода из тих других 
извора. 
 Обавезе преузете у 2009. години у складу 
са одобреним апропријацијама у 2009. години а 
не извршене у току 2009. године, преносе се у 
2010. годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација 
овом Одлуком.  
 

Члан 12. 
 
 Преузете обавезе и све финансијске 
обавезе морају бити извршене искључиво по 
принципу готовинске основе са консолидованог 
рачуна трезора, осим ако је законом, односно 
актом Владе предвиђен другачији метод.                       
 

Члан 13. 
 

 Корисник буџета може преузимати 
обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком.                                                   
 Корисници буџетских средстава 
преузимају обавезе само на основу писаног 
уговора или другог правног акта, уколико 
законом није другачије прописано. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од 
износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не 
могу се извршавати на терет буџета. 
 

Члан 14. 
 

 Корисници буџетских средстава 
приликом додељивања уговора о набавци 
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добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, морају да поступе у складу 
са прописима који уређују јавне набавке. 
 Набавком мале вредности у смислу 
прописа о јавним набавкама сматра се набавка 
чија је вредност дефинисана Законом којим се 
уређује буџет Републике Србије за 2010. годину. 

 
Члан 15. 

 
 Обавезе према корисницима буџетских 
средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. Ако се у току године 
примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе у износу већем од 
износа исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу 
користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до кога су та средства и 
остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. 
 Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. ове 
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода 
неће се извршавати на терет средстава буџета. 
 

Члан 16. 
 

 Средства распоређена за финансирање 
расхода и издатака корисника буџета, преносе се 
на основу њиховог захтева и у складу са 
одобреним квотама у тромесечним плановима 
буџета. 
 Уз захтев, корисници су дужни да 
доставе комплетну документацију за плаћање 
(копије). 

Члан 17. 
 

 Буџетски корисници су дужни да на 
захтев Одељења за послове финансија и 
рачуноводства ставе на увид документацију о 
њиховом финансирању, као и да достављају 
извештаје о остварењу прихода и извршењу 
расхода у одређеном периоду.  
 

Члан 18. 
 

 Новчана средства на консолидованом 
рачуну трезора могу се инвестирати у 2010. 
години само у складу са чланом 10. Закона о 
буџетском систему, при чему су, у складу са 
истим чланом Закона, Градоначелник, односно 
лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 

Члан 19. 
 

 Градско веће донеће програм 
рационализације којим ће обухватити кориснике 
јавних средстава, укључујући и одређене 
критеријуме за извршење тог програма, и о томе 
обавестити Скупштину града.                                                                   
  Корисник буџетских средстава не може, 
без претходне сагласности Градоначелника, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 
2010. године, уколико средства потребна за 
исплату плата тих лица нису обезбеђена у 
оквиру износа средстава која су, у складу са 
овом Одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом 
рационализације из става 1. овог члана. 
 

Члан 20. 
 

 Директни и индиректни корисници  
буџетских средстава, чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, 
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 
2010. години, на терет капитала сразмерно делу 
средстава обезбеђених у буџету и средстава 
остварених по основу донација. 
 

Члан 21. 
 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава, не плаћају 
закуп у 2010. години. 
 

Члан 22. 
 

 За финансирање дефицита текуће 
ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, Градоначелник се може 
задужити у складу са одредбама члана 35. 
Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС', 
бр. 61/2005). 

Члан 23. 
 

 Корисници буџетских средстава пренеће 
на рачун извршења буџета до 31. јануара 2010. 
године, средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2009. години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком 
о буџету града Зрењанина за 2009. годину. 
 

Члан 24. 
 
 Изузетно, у случају да се буџету града 
Зрењанина из другог буџета (Републике, 
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Покрајине) определе актом наменска трансферна 
средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донације, 
чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за 
финансије на основу тог акта отвара 
одговарајуће акропријације за извршење расхода 
по том основу, у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему. 
 

Члан 25. 
 

 Уколико је корисник буџета својом 
делатношћу изазвао судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судских 
поравнања извршавају се на терет његових 
средстава. 

Члан 26. 
 

 Средства предвиђена буџетом за 
финансирање:  
 
- делатности примарне здравствене заштите; 
- фонда за заштиту животне средине; 
- функционисања месних заједница; 
- програма асоцијације месних заједница; 
- аграрног буџета; 
- подстицаја и развоја малих и средњих 

предузећа, приватног предузетништва и 
регионалне сарадње; 

- локалне стамбене стратегије и 
- донаторских програма – мега пројекат, 
 
биће распоређена посебним програмима које 
доноси Градско веће на предлог 
Градоначелника.  

 
Члан 27. 

 
 Распоред и коришћење средстава вршиће 
се у 2010. години по посебном акту који доноси 
Градоначелник на предлог надлежног органа за 
финансије у оквиру следећих позиција:  
 - средства за програмске активности и 
пројекте друштвених организација, савеза и 
удружења грађана за 2010. годину – 
специјализоване услуге; 
 - средства за реализацију пројеката 
месних заједница; 
 - средства штаба за заштиту од 
елементарних непогода; 
 - средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и  
 - средства за одржавање и обнову 
верских објеката. 

 

Члан 28. 
 
 Ову Одлуку доставити Министарству 
финансија и објавити у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

Члан 29. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а примењиваће се од 01. јануара 
2010. године. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА   
Број: 06-159-2/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

309 
На основу члана 31. Статута града 

Зрењанина («Службени лист града Зрењанина», 
број 21/08), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 17.12.2009. године 
донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНОГ 
ТЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТНИХ 

ПРОЈЕКАТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
СРЕДСТАВА КОД ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА 

УЛАГАЊА АП ВОЈВОДИНЕ  И 
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
I 

 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Радно тело за oдређивање 

приоритетних пројеката града Зрeњанина за 
подношење захтева за обезбеђење средстава код 
Фонда за капитална улагања АП Војводине и 
Националног инвестиционог плана за 
2010.годину.  

II 
 

Радно тело чини 7 одборника. У радно 
тело именују се: 

 
1. САША САНТОВАЦ,  
2. БРАНКА ЉИЉАК,  
3. ДРАГАН НЕДЕЉКОВ,  
4. ЕНДРЕ ДОРОГИ, 
5. МИРОСЛАВ ТУБИЋ 
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6. ЧЕДОМИР ЈАЊИЋ 
7. ЈАНОШ ПУШКАШ 

 
III 

 
Координатора радног тела бирају 

чланови из својих редова. 
 

IV 
 

Задатак радног тела је да предлаже и 
припрема приоритетне пројекте за обезбеђење 
средстава код Фонда за капитална улагања АП 
Војводине и Националног инвестиционог плана. 
Приоритетни пројекти обухватаће инвестиције у: 
изградњу и проширење инфраструктуре и 
објеката, рехабилитацију и/или замену 
инфраструктуре и објеката, опремање јавних 
објеката, већу (значајнију) опрему и 
реконструкцију постојећих објеката. 
 

V 
 

Радно тело ће се у одређивању 
приоритетних пројеката руководити следећим 
основним принципима: 

 
-Капиталном инвестицијом односно 

пројектом сматра се инвестиција у већи 
дуготрајни материјални објекат који захтева 
значајна улагања и очекиваног је века трајања 
дужег од једне године, 

-Сврха систематског приступа 
планирању приоритетних пројеката и 
инвестиција је да се омогући развој нових и 
побољшање постојећих услуга грађанима и да се 
омогући спровођење стратегија развоја 
обезбеђивањем локалних инвестиција, 

-Усклађеност предложених 
приоритетних пројеката са важећим законима и 
прописима Републике Србије, као и са 
Стратегијом одрживог развоја општине 
Зрењанин 2005.-2013., 

-Разматрање свих потреба и пажљива 
анализа приотитета,  

- Координација са јавним предузећима и 
релевантним институцијама у планирању, 
утврђивању динамике, финансирању и изградњи, 
чиме се смањује дуплирање, конфликт и 
трошкови, 

-  Побољшање квалитета живота грађана. 
 

VI 
 

Решење објавити у «Службеном листу 
града Зрењанина». 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-3/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке 
о месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08) и члана 31. став 1. тачка 
7. и члана 76. став 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 17.12.2009. године, утврдила је  
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ '' 

ЕЛЕМИР''  ЕЛЕМИР ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.04.2010. ДО 31.03.2015. 

 
Члан 1.  

 
 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Елемир'' за период 
од 01.04.2010. до 31.03.2015. године  
 

Члан 2.  
 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси 
се референдумом, у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања 
грађана. 

Члан 3.  
 

 Самодопринос се уводи у нoвцу, у 
укупном износу од 200.000.000,00 динара. 
 Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму  
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обезбеђења укупних 
финансијских средстава за реализацију пројеката 
који су предмет ове Одлуке.  
 За реализацију пројеката који су предмет 
ове Одлуке Савет месне заједнице ће уз 
претходно разматрање усвојити годишње 
програме и финансијске планове.  
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Члан 4.  
  
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене:  

- израда генералног пројекта и главне 
канализационе мреже, 

- бушење бунара и одржавање постојећих и 
изградња постројења  пијаће воде, 

- поправка путева и тротоара, 
- изградња и одржавање спортског центра и 

других друштвених објеката,  
- одржавање депонија смећа, 
- озелењавање и пошумљавање тргова и 

слободних површина, 
- одржавање и уређење гробља и изградња 

капела , 
- куповина инвентара за друштвене објекте, 

школу, забавиште итд.  
- оправка и плаћање утрошка електричне 

енергије за уличну расвету, 
- финансирање материјалних трошкова и 

зарада запослених у МЗ, 
- финансирање редовних делатности СД, 

КУД, ДВД, пензионера, 
- одржавање споменика културе,  
- контрола параметара који утичу на 

квалитет животне средине.    
 

Члан 5. 
 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 
сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Елемир'', као и грађани који немају 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Елемир'' али имају непокретну имовину на 
подручју Месне заједнице ''Елемир'', а 
средствима самодоприноса се побољшава 
коришћење те имовине.  

 
Члан 6.  

 
 Одлуку о референдуму на подручју 
Месне заједнице ''Елемир'' у складу са Статутом 
града Зрењанина, доноси Скупштина града 
Зрењанина.  

Члан 7.  
 

 Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приход од пољопривреде и 
шумарства, приход од самосталних делатности 
на које се плаћа порез на доходак грађана.  

 
Члан 8.  

 
 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  

 
- на нето зараде из радног односа   3%  
- на зараде од самосталног оављања привредне и 
професионалне делатности, ауторских права, 
патената и техничког унапређења и  од зарада 
од привредне и професионалне делатности од 
сваког појединачног оствареног прихода  3%  

- на катастарски приход     5%                      
- према сопственом нахођењу средства 
самодоприноса уплаћују и лица која поседују 
непокретности на територији МЗ ''Елемир'' 

 
Члан 9. 

 
 Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице ''Елемир'', као и грађани који 
немају пребивалиште на подручју Месне 
заједнице ''Елемир'', али имају непокретну 
имовину на подручју Месне заједнице ''Елемир'', 
а средствима самодоприноса побољшава се 
коришћење те имовине.  
 Обавеза плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
законом изузета од опорезивања.  
 

Члан 10. 
 

 Обрачун и наплата самодоприноса 
вриши се у складу са законом.  
 

Члан 11.  
 

 Средства самодоприноса су  приход 
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на  
рачун број 840-711181843-57.  
 

Члан 12.  
 

 Савет Месне заједнице ''Елемир'' дужан 
је да најмање једном годишње информише 
грађане о остварењу годишњег плана и 
наменском утрошку средстава самодоприноса.  
 Надзорни одбор месне заједнице има 
обавезу сталне контроле о целисходности 
трошења средстава самодоприноса. 
 

Члан 13.  
 

 Стручне и административне послове око 
самодоприноса врши Градска управа града 
Зрењанина – Одељење за послове финансија и 
рачуноводства. 
 Евиденција о средствима самодоприноса 
води се у складу са законом.  
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Члан 14.  
 

 У случају да се утврђени износ 
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати 
пре истека трајања самодоприноса, Савет месне 
заједнице ''Елемир'' ће својом одлуком 
прекинути даљу наплату и о томе известити 
уплатиоце.  
 

Члан 15.  
 

 У погледу начина утврђивања 
самодоприноса, обрачунавања, застарелости 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог што није посебно прописано Законом о 
финансирању  локалне самоуправе, сходно се 
примењују одредбе закона којима се  уређује 
порески поступак и пореска администрација. 
  

Члан 16.  
 

 Овај Предлог Одлуке објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-4/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 66. став  5. Одлуке о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08) и 
члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став 5. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 17.12.2009. 
године, доноси  

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР  

 
Члан 1.  

 
 Поводом иницијативе Савета МЗ 
''Елемир'' са 55. седнице одржане 16.10.2009. 
године уз предходно изјашњавање Збора грађана 

Месне заједнице ''Елемир'', расписује се 
референдум на територији МЗ ''Елемир'' на којем 
ће се грађани изјаснити о иницијативи за 
увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Елемир''.  
 

Члан 2.  
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:          
 '' Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији МЗ 
''Елемир''за период од 01.04.2010. до 31.03.2015. 
године?'' 
 На питање из претходног става грађани 
ће одговарати са ''за'' или ''против''. 
 

Члан 3.  
 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе  
сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају, као и грађани који немају 
пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају, ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима се 
побољшавају услови коришћења те имовине.  
 Одлука о увођењу самодоприноса сматра 
се донетом ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја грађана из предходног става.  
 

Члан 4.  
 
 Референдум о увођењу самодорпиноса на 
територији Месне заједнице ''Елемир'' за период 
од 01.04.2010. до 31.03.2015.  одржаће се  од 
22.01.2010. до 24.01.2010. године. Гласачка 
места ће бити отворена  сваког дана  од 07,00 до 
20,00 часова у просторијама  МЗ ''Елемир''. 
 

Члан 5.  
 

 Поступак спровођења референдума 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи и Статута 
града Зрењанина.  

 
Члан 6. 

 
 Скупштина  града Зрењанина ће  
Решењем именовати Комисију која ће спровести 
референдум.  

Члан 7.  
  
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-5/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 11. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС' бр. 62/06)  и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) Скупштина града  Зрењанина  на 
седници одржаној 17.12.2009. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
 I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о 
локалним комуналним таксама. 

II   Нацрт  Одлуке  упућује се на јавну 
расправу. 

III   Јавна расправа ће трајати 15 дана од 
дана објављивања овог Закључка у 
Међуопштинском листу ''Зрењанин''. 

IV  Сви заинтересовани могу извршити 
увид у Нацрт Одлуке у  року одређеном у тачки 
III овог Закључка, у просторијама Одељења за 
послове урбанизма градске управе града 
Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10, 
канцеларији бр. 112, сваког радног дана у 
времену од  8 до 13  часова.  
 V Нацрт Одлуке налазиће се и на 
интернет адреси града Зрењанина:  
www.zrenjanin.rs. 
            VI Примедбе и предлози са јавне 
расправе достављају се у писаној форми 
секретару Скупштине града Зрењанина у року 
одређеном у тачки III овог Закључка. 
            VII Секретар Скупштине града доставиће 
материјал из тачке VI овог Закључка надлежном 
Одељењу.                     
            VIII О спровођењу овог Закључка 
стараће се секретар Скупштине града 

IX  Овај Закључак доставити Месним 
заједницама ради објављивања на огласној 
табли.                               
            X Овај Закључак објавити у  ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и у међуопштинском 
листу ''Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА  ГРАДА 
Број: 06-159-6/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. 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 31. 
став 1. тачка 34. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08) и 
члана 6. Одлуке о пословном простору 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 3/99, 
11/99, 12/02 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 32/08), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 17.12.2009. године, 
донела је 

З А К Љ У Ч А К  
 
 I  УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о 
изменама Одлуке о висини накнаде – закупнине 
за коришћење пословног простора на коме је 
носилац права коришћења град Зрењанин.  

II   Нацрт Одлуке упућује се на јавну 
расправу. 

III   Јавна расправа ће трајати 10 дана од 
дана објављивања овог Закључка у 
Међуопштинском листу ''Зрењанин''.  

IV  Сви заинтересовани могу извршити 
увид у Нацрт Одлуке у року одређеном у тачки 
III овог Закључка, у просторијама Одељења за 
имовинско-правне послове Градске управе града 
Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10, 
канцеларији бр. 103, сваког радног дана у 
времену од 08,00 до 13,00 часова.  
 V Нацрт Одлуке налазиће се и на 
интернет адреси града Зрењанина:  
www.zrenjanin.org.rs. 
            VI Примедбе и предлози са јавне 
расправе достављају се у писаној форми 
секретару Скупштине града Зрењанина у року 
одређеном у тачки III овог Закључка. 
            VII Секретар Скупштине града доставиће 
материјал из тачке VI овог Закључка надлежном 
Одељењу.                
            VIII  О спровођењу овог Закључка 
стараће се секретар Скупштине града. 
 

IX  Овај Закључак доставити Месним 
заједницама ради објављивања на огласној 
табли.       
            X Овај Закључак објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и у Међуопштинском 
листу ''Зрењанин''. 
 



Страна  470           Број 19              Службени лист града Зрењанина                    17. децембар 2009. год. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-7/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 17.12.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Народног 
музеја Зрењанин број 01-448 донет на седници 
Управног одбора Народног музеја одржаној дана 
13.11.2009. године.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-43/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

315 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 17.12.2009. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 
Историјског архива Зрењанин број 389/09-1 од 
14.07.2009. године, донет на седници Управног 
одбора Историјског архива одржаној дана 
13.07.2009. године.  
 

 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-44/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

316 
 На основу члана 22. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке 
о месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08) и члана 31. став 1. тачка 
7. и члана 76. став 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 17.12.2009. године, утврдила је  
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О УВОЂЕЊУ  САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ '' 
МУЖЉА'' ЗРЕЊАНИН ЗА ПЕРИОД  

ОД 01.02.2010. ДО 31.12.2014. 
 

Члан 1.  
 

 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Мужља'' за период 
од 01.02.2010. до 31.12.2014. године  
 

Члан 2.  
 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси 
се референдумом, у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања 
грађана. 

Члан 3.  
 

 Самодопринос се уводи у нoвцу, у 
укупном износу од 80.000.000,00 динара. 
 Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму 
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обезбеђења укупних 
финансијских средстава за реализацију пројеката 
који су предмет ове Одлуке.  
 За реализацију пројеката који су предмет 
ове Одлуке Савет месне заједнице ће усвојити 
годишње програме и финансијске планове.  
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Члан 4.  

 
 Уплаћена средства самодоприноса ће се 
расподелити и користити по следећем кључу:  

- Изградња и реконструкција, јавних и 
комуналних објеката, набавка и одржавање 
опреме, поправка друштвених и јавних 
објеката ................................................50% 
од уплаћеног износа. 

- Суфинансирање активности удружења 
грађана, спортских клубова и институција 
са територије месне заједнице ...........35% 
од уплаћеног износа.  

- Покриће материјалних и осталих трошкова 
и расхода који произилазе из редовне 
делатности  месне заједнице ...............15% 
од уплаћеног износа.  

 
Члан 5.  

 
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене  
 
 1. Изградња и реконструкција јавних и 
комуналних објеката:  

- суфинансирање трошкова изградње 
бициклистичке стазе од моста до улице 
Ослобођења (поред главног пута), 

- суфинансирање пресвлачењa коловоза 
завршним асфалтним слојем и изградња 
коловоза у улицама без асфалтне подлоге, 

- изградња паркинг места поред главног 
пута,  

- довршетак градње спрата и опремања 
дечијег диспанзера, 

- суфинансирање покривеног спортског 
објекта на спортском центру  ''Лехел'', 

- проширење спортског центра ''Лехел'' са 
комбинованим кошаркашко-одбојкашким 
и тениским игралиштем, 

- адаптација купљене зграде биоскопа,  
- суфинансирање трошкова проширења 

капеле и ограђивање гробља,  
- довршетак радова на исушивању баре и 

изтрадња парка иза старог млина, 
- набавка материјала за изградњу 

неизграђених тротоара,  
- учешће у трошковима изградње пута ка 

Тиси, 
- изградња нових дечијих игралишта,  
- формирање пијачног простора,  
- суфинансирање подкресивања грања које 

сметају водовима.  
 

Планирана средства за комуналну градњу 
34.000.000 дин.  

 
2. Одржавање, опремање, поправка 
друштвених и јавних објеката  
 

- одржавање зграда –објеката  удружења 
грађана и спортских организација, 

- одржавање јавних зелених површина и 
уређење месне заједнице, 

- санирање дивљих депонија, 
- поправка опреме на постојећим дечијим 

игралиштима и локалним спортским 
теренима, 

- поправка пољских путева и путева у 
насељу, 

- поправка и доградња система канала за 
одвод кишнице из насеља.  

 
Планирана средства за одржавање јавних 
објеката  6.000.000 дин. 

 
3. Средства за финансирање рада 
друштвених и спортских делатности  

- обезбеђење основних услова за рад 
(електрична енергија, гас за грејање, вода, 
телефон, изношење смећа),  

- обезбеђење основне опреме за рад клубова 
и организација,  

- суфинансирање трошкова програма и 
делатности организација и удружења, 

- трошкови информисања грађана (новине, 
радио, ТВ), 

- донације институцијама и верским 
заједницама са територије Месне 
заједнице,  

- донацијске помоћи угроженим грађанима, 
групацијама и врхунским спортистима са 
територије Месне заједнице.  

 
Планирана средства за финансирање 
друштвене делатности  28.000.000 дин.   

 
4. Покриће материјалних и осталих 

трошкова и расхода који произилазе из редовне 
делатности Месне заједнице  

 
- трошкови јавних манифестација и 

приредби (такмичење жетеоца, буч, 
божићни и новогодишњи празници, 
фестивали итд.) 

- сарадња са побратимљеним градовима 
(Миндсент у Мађарској, Мужла у 
Словачкој, Ада, итд.), 

- трошкови функционисања канцеларије 
Месне заједнице (канцеларијски и 
санитарни материјал, фотокопир, 
службени превоз и трошкови сарадника, 
архивирање, комунални издаци, итд.) 
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Планирана средства за трошкове редовне 
делатности МЗ. 12.000.000 дин. 

 
Члан 6. 

 
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Мужља'', као и грађани који немају 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Мужља'', али имају непокретну имовину на 
подручју Месне заједнице ''Мужља'', а 
средствима самодоприноса се побољшава 
коришћење те имовине.  

 
Члан 7.  

 
 Одлуку о референдуму на подручју 
Месне заједнице ''Мужља'' у складу са Статутом 
града Зрењанина, доноси Скупштина града 
Зрењанина.  

 
Члан 8.  

 
 Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приход од пољопривреде и 
шумарства и приход од самосталних делатности 
на које се плаћа порез на доходак грађана.  
 

Члан 9.  
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  
 
 - на зараде из радног односа   2%  
 -на приход од пољопривреде и 
шумарства (катастарски приход)              5% 
 - на приходе од самосталне делатности
                  2% 

Члан 10.  
 

 Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице ''Мужља'', као и грађани који 
немају пребивалиште на подручју Месне 
заједнице ''Мужља'', али имају непокретну 
имовину на подручју Месне заједнице ''Мужља'', 
а средствима самодоприноса побољшава се 
коришћење те имовине.  
 Обавезе плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
законом изузета од опорезивања.  

 
Члан 11. 

 
 Обрачун и  наплата самодоприноса врши 
се у складу са законом.  

Члан 12.  
 

 Средства самодоприноса  су приход 
буџета града Зрењанина и уплаћиваће се на жиро 
рачун града Зрењанина број 840-711181843-57.  
 

Члан 13.  
 

 Контролу трошења средстава 
самодоприноса врше сами грађани. 

 Да би се ова контрола омогућила, Савет 
је у обавези да по писменом захтеву са више од 
100 потписа грађана Месне заједнице ''Мужља'' 
стави на увид документацију о трошењу 
средстава самодоприноса.  
 Поред тога, ради контроле трошење 
средстава самодоприноса, Савет Месне 
заједнице ''Мужља'', дужан је да најмање једном 
годишње информише грађане о остварењу 
годишњег плана и наменском утрошку средстава 
самодоприноса.  
 Надзорни одбор Месне заједнице има 
обавезу сталне контроле  целисходности 
трошења средстава самодоприноса. 
 

Члан 14.  
 

 Стручне и административне послове око 
самодоприноса врши Градска управа града 
Зрењанина – Одељење за послове финансија и 
рачуноводства. 
 Евиденција о средствима самодоприноса 
води се у складу са законом.  
 

Члан 15.  
 

 У случају да се утврђени износ 
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати 
пре истека трајања самодоприноса, Савет месне 
заједнице ''Мужља'' ће својом одлуком 
прекинути даљу наплату и о томе известити 
уплатиоце.  

Члан 16.  
 

 У погледу начина утврђивања 
самодоприноса, обрачунавања, застарелости 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог што није посебно прописано Законом о 
финансирању локалне самоуправе, сходно се 
примењују одредбе закона којима се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 
 

Члан 17.  
 

 Овај Предлог Одлуке објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-45/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

317 
 На основу члана 20. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 66. став  5. Одлуке о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08) и 
члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став 5. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 17.12.2009. 
године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ '' 

МУЖЉА'' ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1.  
 

 Поводом иницијативе Савета Месне 
заједнице ''Мужља'' бр. 112809 од 10.11.2009. 
године уз предходно изјашњавање Збора грађана 
МЗ ''Мужља'', расписује се референдум на 
територији МЗ ''Мужља'' Зрењанин на којем ће 
се грађани изјаснити о Иницијативи за увођење 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Мужља''.  
 

Члан 2.  
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:          
 '' Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији МЗ 
''Мужља'' за период од 01.02.2010. до 31.12.2014. 
године'' 
 На питање из претходног става грађани 
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''. 
 

Члан 3.  
 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 
сви пунолетни грађани  који имају  изборно 
право и пребивалиште на подручју на коме се 
средства прикупљају, као и грађани који немају 

пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају, ако на том подручју имају 
непокретну имовину, а средствима се 
побољшавају услови коришћења те имовине.  
 Одлука о увођењу самодоприноса сматра 
се донетом ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја грађана из предходног става овог 
члана.  

Члан 4.  
 

 Референдум о увођењу самодоприноса на 
територији Месне заједнице ''Мужља'' одржаће 
се 8, 9, 10. и 11. јануара 2010. године, у Месној 
заједници ''Мужља'', на гласачким местима бр. 
64, 65, 66 и 67.  

Гласачка места ће бити отворена  од  
07,00 до 20,00 часова.  

 
Члан 5.  

 
 Поступак спровођења референдума 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи и Статута 
града Зрењанина.  

  
Члан 6. 

 
 Скупштина  града Зрењанина ће  
Решењем именовати Комисију која ће спровести 
референдум.  

Члан 7.  
  
 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: 06-159-46/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

318 
          На основу члана 10. Одлуке о оснивању 
Јавног стамбеног предузећа  ''Зрењанин'' 
Зрењанин ( ''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00, 7/00, 5/06 и 
''Службени лист града Зрењанина'' бр. 3/08 и 
32/08 ) и члана 31. тачка 9. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'' 
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 17.12.2009.год. донела је 
следеће 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

         Даје се сагласност на  Статут ЈП 
''ПОСЛОВНИ ПРОСТОР'' ЗРЕЊАНИН који је 
донео Управни одбора овог предузећа  дана 
03.12.2009.год. под бројем 30/62. 

 
II 
 

          Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-50/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа ''Туристички центар 
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 32/09) и члана 18. Статута 
Јавног предузећа ''Туристички центар града 
Зрењанина'' Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 17.12.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈП ''ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 МАРИНА МАРТИНОВ, економиста, 
разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'' Зрењанин 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-51/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. и 9. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа ''Туристички центар 
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 32/09) и члана 17. и 18. 
Статута Јавног предузећа ''Туристички центар 
града Зрењанина'' Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 17.12.2009. године, донела 
је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  
ЈП ''ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 МАРИНА МАРТИНОВ, економиста, 
именује се за директора ЈП ''Туристички центар 
града Зрењанина'' Зрењанин 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-52/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 76. став 5.  Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке 
о месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2009. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА 
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ЕЛЕМИР'' ЕЛЕМИР 
 

Члан 1.  
 

 У Комисију за спровођење референдума 
за увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Елемир'' именују се:  

1. МИЛОШ РАНИСАВЉЕВ – председник 
(ЈМБГ:2601982850011), Елемир, ул.Савице 
Соломуна бр. 38, 

2. САВА ПЕТРОВ – заменик председника 
(ЈМБГ:2810968850015), Елемир, ул.Тозе 
Марковића бр. 21,  

3. ДАРКО МИХАЈЛОВ – члан  
    (ЈМБГ: 2105982850049), Елемир, ул. Здравка 
Челара бр. 150 а, 

4. МИЛАН ЈОВАНИЋ – члан 
(ЈМБГ:2507964850024), Елемир, ул. Иве 
Лоле Рибара бр. 33а, 

5. ИВИЦА МИЦИЋ – члан 
(ЈМБГ:2010978850041), Елемир, ул. 
Милутина Суботина бр. 11б, 

6. ЛАРИСА ГРУБИШИЋ - заменик 
(ЈМБГ:0712971855053), Елемир,        
ул.Његошева бр. 33а. 

  
Члан 2.  

 
 Задатак Комисије је да у складу са 
Одлуком о расписивању референдума на 
територији МЗ ''Елемир'', спроведе референдум у 
складу са прописима којима је уређен поступак 
непосредног изјашњавања  грађана и обезбеди да 
се грађани непосредно и слободно изјасне о 
питању које је садржано у Одлуци о 
расписивању референдума.  
 

Члан 3.  
 

 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-53/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 20. Одлуке о 
подели Новинско-издавачког и радио-дифузног 
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 7/05) и члана 27. и 30. 
Статута Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'', 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 17.12.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 СЛОБОДАН САНТРАЧ, електро-
инжењер, разрешава се дужности председника 
Управног одбора Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин. 

 
II 
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-159-54/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 20. Одлуке о 
подели Новинско-издавачког и радио-дифузног 
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 7/05) и члана 27. и 30. 
Статута Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'', 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 17.12.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 
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I 
 

 САША ДОМОВСКИ, именује се за 
председника Управног одбора Јавног предузећа 
''Радио Зрењанин'' Зрењанин. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број: 06-159-55/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 76. став 5.  Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке 
о месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2009. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА 
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''МУЖЉА'' 
 

Члан 1.  
 

 У Комисију за спровођење референдума 
за увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Мужља'' Зрењанин именују се:  
 

1. ХАЛАИ ЗОЛТАН – председник 
(ЈМБГ:1912952850078)  из Зрењанина, 
ул. Курунци Илеш 11/б,  
2. ДОБО ЈОЖЕФ – заменик председника 
(ЈМБГ:0509954850021)  из Зрењанина, 
ул. Ослобођења 29,  
3. ВАШ ТИБОР – члан 
(ЈМБГ:2811961850024) )  из Зрењанина, 
ул., Хуњади Јанош 55,  
4. КОВАЧ A. ЛАСЛО – заменик члана 
(ЈМБГ:1309966850013)  )  из Зрењанина, 
ул. Петефи бригаде 31, 
5. СТОЈКО ЈОЖЕФ – члан 
(ЈМБГ:3003975850048) )  из Зрењанина, 
ул. Барток Бела 45,  

6. КОВАЧ Л. ЛАСЛО- заменик члана 
(ЈМБГ:0112956850048) )  из Зрењанина, 
ул.,Савска 7. 

 
Члан 2.  

 
 Задатак Комисије је да у складу са 
Одлуком о расписивању референдума на 
територији МЗ ''Мужља'' спроведе референдум у 
складу са прописима којима је уређен поступак 
непосредног изјашњавања  грађана и обезбеде да 
се грађани непосредно и слободно изјасне о 
питању које је садржано у Одлуци о 
расписивању референдума.  
 

Члан 3.  
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-159-58/09-I-10-01 
Дана: 17.12.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

325 
На основу чл. 17.  и  45.  Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", 
бр.21/2008) и сходно чл. 6. и 15. Одлуке о Јавном 
правобранилаштву града Зрењанина ("Службени 
лист града Зрењанина", бр. 24/2008),  
Градоначелник града  Зрењанина,  дана  07.12 
2009. године, донео је   
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

  1.ДРАГОСЛАВА ТАБАКОВ ТОШИЋ, 
дипломирани правник, разрешава се дужности 
Јавног правобраниоца града Зрењанина, 
закључно са 30.12.2009.године. 
              2. Ово Решење објавиће се у  
"Службеном  листу  града  Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                             
БРОЈ: 118-65/09-II-07-03 
ДАНА: 07.12.2009.године 
З Р Е Њ А Н И Н     

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Др Милета Михајлов 
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