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На основу члана 47. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10 и 101/10), чл. 20. и 32. а у вези са чланом 
66. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07), чланa 31. тачка 2. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној  29.12.2011. 
године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2011. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2011. годину (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 22/10, 10/11 и 19/11), у члану 1. износ: 
''3.938.985.000'' замењује се износом: 
''3.638.400.000''. 
 

Члан 2.  
 

У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' Економска класификација 711111 – 
Порез на зараде износ: ''1.000.000.000'' замењује 
се износом: ''1.005.000.000''. 

Економска класификација 711121 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном 
приходу, по решењу Пореске управе износ: 
''45.000.000'' замењује се износом: ''42.000.000''. 

Економска класификација 711143 – 
Порез на приходе од непокретности износ: 
''40.000.000'' замењује се износом: ''37.000.000''. 

Економска класификација 711146 – 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, 
по решењу Пореске управе износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 

Економска класификација 711148 – 
Порез на приходе од непокретности по решењу 
Пореске управе износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''400.000''. 

 
Економска класификација 711149 – 

Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари на основу решења пореског органа износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине износ: ''80.000.000'' замењује се 
износом: ''75.000.000''. 

Економска класификација 711182 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''. 

Економска класификација 711184 – 
Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу износ: ''13.000.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000''. 

Економска класификација 711193 – 
Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''2.500.000''. 

Укупно 711: износ: ''1.353.750.000'' 
замењује се износом: ''1.339.950.000''.  

Економска класификација 713422 – 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и 
другим хартијама од вредности, по решењу 
Пореске управе износ: ''960.000'' замењује се 
износом: ''400.000''. 

Укупно 713: износ: ''356.111.000'' 
замењује се износом: ''355.551.000''.  
 

Економска класификација 714531 – Такса 
за приказивање филмова на телевизији и у 
средствима јавног превоза износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''10.000''. 

Економска класификација 714543 – 
Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 
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Економска класификација 714547 – 
Накнада за загађивање животне средине износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''11.000.000''. 

Економска класификација 714549 – 
Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''150.000''. 

Економска класификација 714552 – 
Боравишна такса износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''4.000.000''. 

Економска класификација 714562 – 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине износ: ''71.000.000'' замењује се 
износом: ''73.000.000''. 

Економска класификација 714572 – 
Комунална такса за држање средстава за игру 
(''забавне игре'') износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''500.000''. 

Економска класификација 714573 – 
Комунална такса за коришћење витрина ради 
излагања робе ван пословне просторије износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''62.000''. 

Укупно 714: износ: ''181.150.000'' 
замењује се износом: ''181.522.000''.  
 

Економска класификација 716111 – 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору износ: ''50.000.000'' 
замењује се износом: ''42.000.000''. 

Укупно 716: износ: ''50.000.000'' замењује 
се износом: ''42.000.000''.  
 
 Економска класификација 733148 – 
Наменски трансфери од АП Војводине у корист 
нивоа градова износ: ''370.000.000'' замењује се 
износом: ''320.000.000''.  
 Економска класификација 733242 – 
Капитални наменски трансфери у ужем смислу 
од АП Војводина у корист нивоа града износ: 
''96.605.000'' замењује се износом: ''77.887.000''.  

Укупно 733: износ: ''576.605.000'' 
замењује се износом: ''507.887.000''.  
 
 Економска класификација 741141 – 
Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака износ: ''30.000.000'' замењује се 
износом: ''31.000.000''.  
 Економска класификација 741511 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
износ: ''120.000.000'' замењује се износом: 
''124.505.000''.  
 Економска класификација 741526 – 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.300.000''.  
 

 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: ''25.000.000'' замењује се износом: 
''20.000.000''.  

Економска класификација 741532 – 
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима 
износ: ''50.000.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''. 
 Економска класификација 741533 – 
Комунална такса за коришћење слободних 
површина за кампове, постављање шатора или 
друге облике привременог коришћења износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''700.000''.  
 Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''200.000.000'' замењује се износом: 
''190.000.000''.  
 Економска класификација 741535 – 
Комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''.  

Укупно 741: износ: ''489.100.000'' 
замењује се износом: ''468.505.000''.  
 
 Економска класификација 742142 – 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета износ: ''150.000.000'' замењује се 
износом: ''145.000.000''. 
 Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист нивоа градова износ: ''100.000.000'' 
замењује се износом: ''65.000.000''. 
 Економска класификација 742144 – 
Накнада за конверзију права коришћења у право 
својине у корист нивоа градова износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''700.000''. 
 Економска класификација 742241 – 
Градске административне таксе износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''12.000.000''. 
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
износ: ''263.395.000'' замењује се износом: 
''140.000.000''. 

Укупно 742: износ: ''554.395.000'' 
замењује се износом: ''382.700.000''.  
 
 Економска класификација 743341 – 
Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје прописане 
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актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.600.000''. 
 Економска класификација 743342 – 
Приходи од мандатних казни изречених у 
управном поступку у корист нивоа градова 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''1.600.000''. 

Укупно 743: износ: ''25.300.000'' замењује 
се износом: ''23.500.000''.  
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''29.590.000'' замењује се износом: ''27.000.000''. 

Укупно 745: износ: ''29.590.000'' замењује 
се износом: ''27.000.000''. 
 
 Економска класификација 771111 – 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
износ: ''6.000.000'' замењује се износом: 
''4.000.000''. 

Укупно 771: износ: ''6.000.000'' замењује 
се износом: ''4.000.000''. 
 
 Економска класификација 811122 – 
Примања од откупа станова у државној својини 
износ: ''9.000.000'' замењује се износом: ''1.000''. 

Укупно 811: износ: ''9.000.000'' замењује 
се износом: ''1.000''. 
 
 Економска класификација 921941 - 
Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''2.800.000''. 

Укупно 921: износ: ''5.016.821'' замењује 
се износом: ''2.816.821''.  
 
 Приходи и примања без пренетих 
средстава из претходне године износ: 
''3.763.080.821'' замењује се износом: 
''3.462.495.821''. 
 Приходи и примања буџета износ: 
''3.938.985.000'' замењује се износом: 
''3.638.400.000''.  
 Додатни приходи буџетских корисника 
износ: ''3.133.215.000'' замењује се износом: 
''3.118.278.000''. 
 Укупни приходи и примања износ: 
''7.072.200.000'' замењује се износом: 
''6.756.678.000''. 
 

У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони Средства из буџета 
износ: ''3.598.859.000'' замењује се износом: 
''3.338.070.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 

''880.153.000'' замењује се износом: ''880.356.000'' 
и у колони Укупна средства износ: 
''4.479.012.000'' замењује се износом: 
''4.268.426.000''.  

Економска класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.019.444.000'' замењује се 
износом: ''1.016.204.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''28.796.000'' замењује се износом: ''27.709.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''1.048.240.000'' 
замењује се износом: ''1.043.913.000''.  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''759.785.000'' 
замењује се износом: ''755.732.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''2.796.000'' замењује се 
износом: ''2.696.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''762.581.000'' замењује се износом: 
''758.428.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''135.509.000'' 
замењује се износом: ''134.943.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''483.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''136.009.000'' замењује се износом: 
''135.426.000''.  

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони  Средства из буџета износ: 
''4.304.000'' замењује се износом: ''3.484.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''766.000'' замењује се износом: 
''866.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''5.070.000'' замењује се износом: ''4.350.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''50.991.000'' замењује 
се износом: ''51.266.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''18.718.000'' замењује се износом: ''17.618.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''69.709.000'' 
замењује се износом: ''68.884.000''. 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''33.258.000'' замењује се износом: 
''32.512.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''5.766.000'' 
замењује се износом: ''5.796.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''39.024.000'' замењује се 
износом: ''38.308.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''10.597.000'' замењује 
се износом: ''12.367.000'' и у колони Укупна 
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средства износ: ''10.847.000'' замењује се 
износом: ''12.617.000''. 

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''25.000.000'' замењује се износом: ''25.900.000''. 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''1.117.335.000'' замењује се 
износом: ''1.046.329.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''843.146.000'' замењује се износом: ''844.596.000'' 
и у колони Укупна средства износ: 
''1.960.481.000'' замењује се износом: 
''1.890.925.000''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''219.167.000'' замењује се износом: ''227.565.000'' 
и у колони Укупна средства износ: ''241.107.000'' 
замењује се износом: ''249.505.000''.  
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''7.830.000'' замењује се износом: 
''8.015.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''4.018.000'' 
замењује се износом: ''3.568.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''11.848.000'' замењује се 
износом: ''11.583.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''133.855.000'' замењује се износом: 
''124.839.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''27.151.000'' 
замењује се износом: ''27.351.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''161.006.000'' замењује 
се износом: ''152.190.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''174.969.000'' замењује се износом: 
''158.884.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''24.433.000'' 
замењује се износом: ''25.033.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''199.402.000'' замењује 
се износом: ''183.917.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''534.716.000'' замењује се износом: 
''481.739.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''729.001.000'' замењује се износом: 
''729.951.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''1.263.717.000'' замењује се износом: 
''1.211.690.000''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''46.798.000'' замењује се износом: ''45.287.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 

корисника износ: ''36.603.000'' замењује се 
износом: ''36.753.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''83.401.000'' замењује се 
износом: ''82.040.000''. 

Економска класификација 430000 – 
Амортизација и употреба средстава за рад у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника и у колони Укупна средства износ: 
''900.000'' замењује се износом: ''840.000''. 

Економска класификација 431 – 
Амортизација некретнина и опреме у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника и у колони Укупна средства износ: 
''900.000'' замењује се износом: ''840.000''. 

Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''13.800.000'' 
замењује се износом: ''13.250.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''14.007.000'' замењује се 
износом: ''13.457.000''. 

Економска класификација 441 - Отплата 
домаћих камата у колони Средства из буџета 
износ: ''13.300.000'' замењује се износом: 
''13.100.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''13.482.000'' замењује се износом: ''13.282.000''. 

Економска класификација 444 – Пратећи 
трошкови задуживања у колони Средства из 
буџета износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''150.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''525.000'' замењује се износом: ''175.000''. 

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''445.352.000'' 
замењује се износом: ''379.928.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''445.352.000'' 
замењује се износом: ''379.928.000''. 

Економска класификација 460000 - 
Донације, дотације и трансфери у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''727.063.000'' замењује се износом: 
''665.650.000''.  

Eкономска класификација 463 - Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''726.263.000'' замењује се износом: 
''665.649.000''.  

Eкономска класификација 465 – Остале 
донације, дотације и трансфери у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''800.000'' замењује се износом: ''1.000''.  

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
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средства износ: ''64.803.000'' замењује се 
износом: ''63.325.000''.  

Eкономска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''64.803.000'' замењује се износом: 
''63.325.000''.  

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''188.618.000'' замењује се износом: 
''186.860.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''7.104.000'' 
замењује се износом: ''7.004.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''195.722.000'' замењује 
се износом: ''193.864.000''. 

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Средства из буџета износ: ''96.195.000'' замењује 
се износом: ''98.266.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''96.765.000'' замењује се 
износом: ''98.836.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''35.417.000'' замењује се износом: 
''31.733.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''5.110.000'' 
замењује се износом: ''5.040.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''40.527.000'' замењује се 
износом: ''36.773.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''57.006.000'' замењује 
се износом: ''56.861.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.424.000'' замењује се износом: ''1.334.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''58.430.000'' 
замењује се износом: ''58.195.000''.  

Економска класификација 485 – Накнаде 
штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника и у колони Укупна 
средства износ ''0'' замењује се износом: ''60.000''. 

Економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''22.444.000'' 
замењује се износом: ''16.524.000''.  

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''20.444.000'' замењује се 
износом: ''14.524.000''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''303.126.000'' 
замењује се износом: ''214.130.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''2.252.917.000'' замењује се 
износом: ''2.237.777.000'' и у колони Укупна 

средства износ: ''2.556.043.000'' замењује се 
износом: ''2.451.907.000''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''293.596.000'' замењује се износом: 
''208.300.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''2.248.067.000'' замењује се износом: 
''2.232.927.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''2.541.663.000'' замењује се износом: 
''2.441.227.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''265.351.000'' замењује се износом: 
''176.009.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''2.234.150.000'' замењује се износом: 
''2.219.150.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''2.499.501.000'' замењује се износом: 
''2.395.159.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''23.044.000'' замењује се износом: ''21.790.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''13.662.000'' замењује се 
износом: ''13.522.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''36.706.000'' замењује се 
износом: ''35.312.000''. 

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000'' замењује се износом: 
''5.301.000'', и у колони Укупна средства износ: 
''56.000'' замењује се износом: ''5.356.000''. 

Економска класификација 540000 – 
Природна имовина у колони Средства из буџета 
и у колони Укупна средства износ: ''9.000.000'' 
замењује се износом: ''5.300.000''.  

Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''9.000.000'' 
замењује се износом: ''5.300.000''.  

Економска класификација 600000 – 
Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине у колони Средства из 
буџета износ: ''37.000.000'' замењује се износом: 
''36.200.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''37.145.000'' замењује се износом: ''36.345.000''.  

Економска класификација 610000 – 
Отплата главнице у колони Средства из буџета 
износ: ''37.000.000'' замењује се износом: 
''36.200.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''37.145.000'' замењује се износом: ''36.345.000''.  

Економска класификација 611 – Отплата 
главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета износ: ''37.000.000'' замењује 
се износом: ''36.200.000'' и у колони Укупна 



Страна 613          Број 23      Службени лист града Зрењанина                 29. децембар 2011. год. 

 

средства износ: ''37.145.000'' замењује се 
износом: ''36.345.000''.  

Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.938.985.000'' 
замењује се износом: ''3.638.400.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''3.133.215.000'' замењује се 
износом: ''3.118.278.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''7.072.200.000'' замењује се 
износом: ''6.756.678.000''. 
 

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''3.640.984.000'' 
замењује се износом: ''3.344.599.000'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''1.940.011.000'' замењује се износом: 
''1.919.023.000'', шифра економске 
класификације 711 – Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 
''1.257.250.000'' замењује се износом: 
''1.253.550.000'', шифра економске 
класификације 711180 – Самодопринос износ: 
''96.500.000'' замењује се износом: ''86.400.000'', 
шифра економске класификације 713 – Порез на 
имовину износ: ''356.111.000'' замењује се 
износом: ''355.551.000'', шифра економске 
класификације 714 – Порез на добра и услуге 
(осим накнада које се користе преко буџетског 
фонда) у чему износ: ''181.150.000'' замењује се 
износом: ''181.522.000'', шифра економска 
класификација 716 – Остали порески приходи 
износ: ''50.000.000'' замењује се износом: 
''42.000.000'', шифра економске класификације 
74 – Непорески приходи (осим накнада које се 
користе преко буџетског фонда) од чега: износ: 
''1.114.268.000'' замењује се износом: 
''917.588.000'', шифра економске класификације 
733 – Трансфери износ: ''576.605.000'' замењује 
се износом: ''507.887.000'', шифра економске 
класификације 8 – Примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''9.100.000'' 
замењује се износом: ''101.000''. Укупни расходи 
и издаци за набавку нефинансијске и 
финансијске имовине износ: ''3.901.185.000'' 
замењује се износом: ''3.602.200.000'', шифра 
економске класификације 4 – Текући расходи 
износ: ''3.598.059.000'' замењује се износом: 
''3.388.070.000'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''1.019.544.000'' замењује се износом: 
''1.016.204.000'', шифра економске 
класификације 42 – Коришћење роба и услуга 
износ: ''1.117.235.000'' замењује се износом: 
''1.046.329.000'', шифра економске 
класификације 44 – Отплата камата износ: 

''13.800.000'' замењује се износом: ''13.250.000'', 
шифра економске класификације 45 - 
Субвенције износ: ''445.352.000'' замењује се 
износом: ''379.928.000'', шифра економске 
класификације 47 – Социјална заштита из буџета 
износ: ''64.803.000'' замењује се износом: 
''63.325.000'', шифра економске класификације 
48+49 – Остали расходи износ: ''211.062.000'' 
замењује се износом: ''203.384.000'', шифра 
економске класификације 4631 - Трансфери 
износ: ''726.263.000'' замењује се износом: 
''665.650.000'', шифра економске класификације 
5 – Издаци за набавку нефинансијске имовине 
износ: ''303.126.000'' замењује се износом: 
''214.130.000''. Примања од продаје финансијске 
имовине и задуживања износ: ''116.016.821'' 
замењује се износом: ''113.816.821'', шифра 
економске класификације 92 – Примања по 
основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине износ: ''5.016.821'' замењује се износом: 
''2.816.821''. Отплата дуга и набавка финансијске 
имовине износ: ''37.000.000'' замењује се 
износом: ''36.200.000'', шифра економске 
класификације 61 – Отплата дуга износ: 
''37.000.000'' замењује се износом: ''36.200.000'', 
шифра економске класификације 611 – Отплата 
дуга домаћим кредиторима износ: ''37.000.000'' 
замењује се износом: ''36.200.000''. 
 

Члан 3. 
 
  У Посебном делу  у члану 3. вршиће се 
следеће измене и допуне:  
  У члану 3, у ставу 1. износ: 
''3.938.985.000'' замењује се износом: 
''3.638.400.000'' и износ: 3.133.215.000 замењује 
се износом: ''3.118.278.000''. 
 
 У истом члану у табеларном прегледу:  
 

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.530.000'' замењује се износом: 
''5.450.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''995.000'' замењује се износом: ''975.000''.  

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''25.000.000'' 
замењује се износом: ''25.900.000''.  
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Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се 
износом: ''620.000''.  
 Извори финансирања за Скупштину 
града: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''54.232.000'' замењује се износом: ''55.052.000''. 

Укупно за Скупштину града у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''54.232.000'' замењује се износом: ''55.052.000''.  
 
 Раздео 1. – Функционална 
класификација 110 – Извршни и законодавни 
органи, Глава 1.01 Заштитник грађана, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''3.950.000'' замењује 
се износом: ''3.850.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''705.000'' замењује се износом: ''685.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''1.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''30.000'' замењује се 
износом: ''10.000''.  
  Извори финансирања за Главу 1.01 
Заштитник грађана: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''5.146.000'' замењује се износом: ''4.957.000''. 
 Укупно за Главу 1.01 Заштитник грађана 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.146.000'' замењује се износом: 
''4.957.000''. 
 Извори финансирања за функцију 110: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''59.378.000'' замењује се износом: ''60.009.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''59.378.000'' замењује се износом: ''60.009.000''.  
 Укупно за раздео 1 – Скупштина града и 
Заштитник грађана у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''59.378.000'' замењује 
се износом: ''60.009.000''. 
 

 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''22.100.000'' замењује се износом: ''22.050.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''1.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''8.200.000'' замењује се 
износом: ''6.200.000''.  

После економске класификације 422 – 
Трошкови путовања додаје се нова економска 
класификација 422 и нова позиција 27/1 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''64.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''31.000.000'' замењује се 
износом: ''32.000.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно: ''640.000'' 
замењује се износом: ''1.925.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.300.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''515.000'' замењује се износом: ''545.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''51.000''.  

Економска класификација 499 – 
Средства резерве – текућа резерва у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''20.444.000'' замењује се износом: ''14.524.000''. 
 Извори финансирања за функцију 110:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''94.069.000'' замењује се износом: ''86.701.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''1.217.000'' замењује се износом: 
''2.596.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''95.286.000'' замењује се износом: ''89.297.000''. 
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 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''95.286.000'' замењује се 
износом: ''89.297.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''197.500.000'' замењује се износом: 
''196.800.000''.  

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''43.000.000'' замењује се износом: ''43.700.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.600.000'' замењује се износом: ''4.800.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''36.500.000'' замењује се 
износом: ''39.000.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''3.150.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''8.300.000'' замењује се 
износом: ''8.500.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''4.500.000''.  

После економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
економска класификација 425 и нова позиција 
43/1 – Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''100.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''21.500.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''900.000''. 
 

Економска класификација 512 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''2.250.000'' замењује 
се износом: ''2.344.000''. 
 Извори финансирања за функцију 130:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''391.051.000'' замењује се износом: 
''395.801.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''5.191.000'' замењује се износом: 
''5.385.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Градска управа – Опште услуге у колони 
средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''396.242.000'' замењује се износом: 
''401.186.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 170 – 
Трансакције јавног дуга, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 444 – Пратећи 
трошкови задуживања у колони средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''150.000''. 

Економске класификације 611 – Отплата 
главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''37.000.000'' замењује се износом: ''36.200.000''. 
 Извори финансирања за функцију 170:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''50.500.000'' замењује се износом: ''49.350.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
170 – Градска управа – Трансакције везане за 
јавни дуг у колони средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''50.500.000'' замењује се износом: 
''49.350.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Центар за социјални 
рад у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''26.387.000'' замењује се износом: 
''25.585.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар 
за социјални рад – Остало, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.302.000'' 
замењује се износом:''1.500.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Утврђивање права на материјално обезбеђење у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
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износ: ''1.250.000'' замењује се износом: 
''800.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Средства за функционисање народне кухиње у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''9.000.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Накнаде породиљама за новорођенчад (закључно 
са трећерођеним дететом) у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''30.000.000'' 
замењује се износом: ''31.000.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Пакети за новорођенчад у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.500.000'' 
замењује се износом: ''6.400.000''. 
 Извори финансирања за функцију 090:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''87.390.000'' замењује се износом: ''85.038.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''89.990.000'' 
замењује се износом: ''87.638.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 700 – 
Здравство, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Средства за делатност 
примарне здравствене заштите у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''29.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000''.  
 Извори финансирања за функцију 700:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''30.500.000'' замењује се износом: ''16.500.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
700 – Здравство у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''30.500.000'' замењује се 
износом: ''16.500.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економске класификације 463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''90.000.000'' замењује се 
износом: ''100.000.000''. 

Економска класификација 463 – Накнаде 
трошкова запосленима и ђацима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''58.400.000'' замењује се износом: ''59.900.000''.  

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова запосленима и ђацима – 
Накнаде трошкова превоза за запослене у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''40.000.000'' замењује се износом: ''41.500.000''. 
 Економска класификација 463 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''11.300.000'' замењује се 
износом: ''10.800.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Остало у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.500.000'' 
замењује се износом: ''5.000.000''. 

Економска класификација 463 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''16.000.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000''.  

Економска класификација 463 – Накнада 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''25.400.000'' замењује се износом: ''25.655.000''.  

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнада за социјалну заштиту из буџета – 
храна за ОСШ ''9. Мај'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.500.000'' 
замењује се износом:''6.700.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнада за социјалну заштиту из буџета – 
Треће дете – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом:''355.000''. 

Економска класификација 463 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000.000'' 
замењује се износом: ''27.955.000''.  
 Извори финансирања за функцију 912:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''346.800.000'' замењује се износом: 
''339.955.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''355.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''347.983.000'' 
замењује се износом: ''341.193.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''65.000.000'' замењује се 
износом: ''70.000.000''. 

Економска класификација 463 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''3.950.000'' замењује се 
износом: ''3.850.000''. 
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У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Такмичење ученика у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''500.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификацијa 463 – Текуће 
поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''150.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификацијa 463 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''15.000.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 920:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''171.436.000'' замењује се износом: ''169.336.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''5.041.000'' замењује се износом: 
''5.091.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
920 – Средње образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''176.477.000'' 
замењује се износом: ''174.427.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01 Народно позориште 
''Тоша Јовановић'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''48.724.000'' замењује 
се износом: ''48.584.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''8.724.000'' замењује се износом: 
''8.701.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.642.000'' замењује 
се износом: ''1.734.000'' и у колони Укупно 
износ: ''3.142.000'' замењује се износом: 
''3.234.000''. 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''2.400.000'' замењује се износом: ''2.300.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.450.000'' замењује се 
износом: ''2.350.000''. 

Eкономскa класификације 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''935.000'' замењује се износом: ''915.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''350.000'' замењује се износом: 

''425.000'' и у колони Укупно износ: ''850.000'' 
замењује се износом: ''925.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''7.580.000'' замењује се износом: ''7.680.000'' и у 
колони Укупно износ: ''9.280.000'' замењује се 
износом: ''9.380.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''520.000'' замењује се износом: 
''717.000'' и у колони Укупно износ: ''1.260.000'' 
замењује се износом: ''1.457.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''700.000'' замењује се износом: 
''625.000'' и у колони Укупно износ: ''900.000'' 
замењује се износом: ''825.000''. 

Економска класификација  483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''8.650.000'' замењује 
се износом: ''9.275.000'' и у колони Укупно 
износ: ''8.659.000'' замењује се износом: 
''9.284.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''89.490.000'' замењује се износом: ''90.221.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.01 – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'' у колони Средства 
из буџета износ: ''90.269.000'' замењује се 
износом: ''91.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''96.220.000'' замењује се износом: ''96.951.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 
''Жарко Зрењанин'' , вршиће се следеће измене: 
Економска класификације 424 –Специјализоване 
услуге – Наменска средства у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''634.000'' 
замењује се износом: ''734.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.064.000'' замењује се износом: 
''1.164.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.02 – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''39.436.000'' замењује 
се износом: ''39.536.000'' и у колони Укупно 
износ: ''42.396.000'' замењује се износом: 
''42.496.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
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културе, Глава 3.03 Народни музеј, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација  422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''20.000'' 
замењује се износом: ''85.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''750.000'' 
замењује се износом: ''685.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 Савремена галерија, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.702.000'' замењује се 
износом: ''9.690.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.737.000'' замењује се износом: 
''1.735.000''.  

Економска класификације 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''519.000'' замењује се износом: 
''500.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.400.000'' замењује се износом: 
''1.300.000'' и у колони Укупно износ: ''1.900.000'' 
замењује се износом: ''1.800.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''90.000'' замењује се износом: ''570.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''212.000'' 
замењује се износом: ''312.000''.  

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''550.000'' замењује се 
износом: ''450.000''. 

Економска класификације 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: ''0'' 
замењује се износом: ''100.000'' и у колони 
Укупно износ: ''150.000'' замењује се износом: 
''250.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''18.066.000'' замењује се износом: ''18.033.000'' 
 

 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''270.000'' замењује се износом: ''750.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.04 – Савремена 
галерија у колони Средства из буџета износ: 
''18.336.000'' замењује се износом: ''18.783.000'' и 
у колони Укупно износ: ''19.186.000'' замењује се 
износом: ''19.633.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.05 Културни центар, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација  
413 – Накнаде у натури у колони Средства из 
буџета износ: ''110.000'' замењује се износом: 
''119.000'' и у колони Укупно износ: ''124.000'' 
замењује се износом: ''133.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''1.191.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''157.000'' замењује се 
износом: ''155.000'' и у колони Укупно износ: 
''257.000'' замењује се износом: ''255.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''6.400.000'' замењује се износом: ''7.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.400.000'' замењује се 
износом: ''8.000.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.300.000'' 
замењује се износом: ''2.185.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: ''0'' 
замењује  се износом: ''200.000'' и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''400.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''36.874.000'' замењује се износом: ''37.557.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.05 – Културни 
центар у колони Средства из буџета износ: 
''37.074.000'' замењује се износом: ''37.757.000'' и 
у колони Укупно износ: ''40.428.000'' замењује се 
износом: ''41.111.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД, 
вршиће се следеће измене: Економска 
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класификација  424 – Специјализоване услуге у 
колони Средства из буџета износ: ''2.400.000'' 
замењује се износом: ''2.600.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''2.700.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''133.000'' замењује се 
износом: ''50.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.566.000'' замењује се износом: ''6.683.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.06 – Савез 
аматерских КУД у колони Средства из буџета 
износ: ''6.566.000'' замењује се износом: 
''6.683.000'' и у колони Укупно износ: ''6.666.000'' 
замењује се износом: ''6.783.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.08 Историјски архив, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета износ: 
''13.716.000'' замењује се износом: ''13.566.000'' и 
у колони Укупно износ: ''15.658.000'' замењује се 
износом: ''15.508.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''2.455.000'' 
замењује се износом: ''2.435.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.803.000'' замењује се износом: 
''2.783.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''891.000'' замењује се 
износом: ''1.021.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''530.000'' замењује се износом: 
''600.000'' а у колони Укупно износ: ''580.000'' 
замењује се износом: ''650.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''60.000'' замењује се износом: 
''30.000'' и у колони Укупно износ: ''90.000'' 
замењује се износом: ''60.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.09 Завод за заштиту 
споменика културе, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде)  у колони Средства 
из буџета износ: ''9.450.000'' замењује се 

износом: ''9.440.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''300.000'' и у колони Укупно износ: ''9.850.000'' 
замењује се износом: ''9.740.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''1.701.000'' 
замењује се износом: ''1.690.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''71.000'' замењује се 
износом: ''54.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.772.000'' замењује се износом: ''1.744.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''100.000'', а у колони Укупно износ: 
''245.000'' замењује се износом: ''145.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''342.000'' замењује се износом: 
''323.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''30.000'' и у 
колони Укупно износ: ''442.000'' замењује се 
износом: ''353.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''796.000'' замењује се износом: 
''646.000'' а у колони Укупно износ: ''741.000'' 
замењује се износом: ''691.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''1.600.000'' замењује се износом: ''1.400.000'' и у 
колони Укупно износ: ''3.573.000'' замењује се 
износом: ''3.373.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''215.000'' замењује се износом: ''165.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.095.000'' замењује се 
износом: ''1.045.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''30.000'' 
замењује се износом: ''10.000''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''1.200.000'' замењује 
се износом: ''1.180.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''20.000'' и у колони Укупно износ: ''1.300.000'' 
замењује се износом: ''1.200.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
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извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.100.000'' замењује се износом: ''1.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.550.000'' замењује се 
износом: ''1.450.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''16.144.000'' замењује се износом: ''15.734.000'' 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''13.275.000'' замењује се 
износом: ''12.838.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.09 – Завод за 
заштиту споменика културе у колони Средства 
из буџета износ: ''16.294.000'' замењује се 
износом: ''15.884.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''13.275.000'' 
замењује се износом: ''12.838.000'' и у колони 
Укупно износ: ''29.569.000'' замењује се износом: 
''28.722.000''.  
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''279.165.000'' замењује се износом: ''280.253.000'' 

04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''40.330.000'' замењује се 
износом: ''39.893.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.163.000'' замењује се износом: 
''3.743.000'' 

Укупно за функционалну класификацију 
820 у колони Средства из буџета износ: 
''282.328.000'' замењује се износом: 
''283.996.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''40.330.000'' замењује се 
износом: ''39.893.000'' и у колони Укупно износ: 
''322.658.000'' замењује се износом: 
''323.889.000''. 

Услуге културе – укупно култура у 
колони Средства из буџета износ: ''282.328.000'' 
замењује се износом: ''283.996.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''40.330.000'' замењује се износом: ''39.893.000'' и 
у колони Укупно износ: ''322.658.000'' замењује 
се износом: ''323.889.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Спортски 

савез, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  481 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''4.480.000'' замењује 
се износом: ''4.460.000''. 

Економска класификација  481 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''797.000'' замењује се износом: ''782.000''. 

Економска класификација 481 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''120.000'' 
замењује се износом: ''110.000''. 

Економска класификација 481 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''850.000'' замењује се 
износом: ''895.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.11 Јавна 
установа ''Спортски објекти'' Зрењанин, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  415 – Накнаде трошкова за 
запослене у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.450.000'' замењује се 
износом: ''1.350.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.300.000'' замењује се износом: ''1.500.000'' и у 
колони Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''3.200.000. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''4.600.000'' замењује се износом: 
''4.700.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''550.000'' замењује се износом: ''700.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.150.000'' замењује се 
износом: ''5.400.000. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''2.100.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''850.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''2.950.000. 

Економска класификација: 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''200.000'' се 
брише.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
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извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''85.000'' замењује се износом: ''75.000'' 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''1.090.000'' замењује се износом: ''1.300.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''10.000''  
замењује се износом: ''20.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.100.000'' замењује се износом: 
''1.320.000''. 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема – Наменска средства додаје се 
нова економска класификација 513 и нова 
позиција 218/2  – Остале некретнине и опрема - 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''2.500.000''. 
 Извори финансирања за главу 3.11: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''72.240.000'' замењује се износом: ''72.550.000''. 

04 – Сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''3.470.000'' замењује се 
износом: ''3.970.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''310.000'' замењује се износом: 
''2.810.000''. 

Укупно за Глава 3.11 Јавна установа 
''Спортски објекти'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета износ: ''72.550.000'' замењује се 
износом: ''75.360.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.470.000'' замењује се износом: 
''3.970.000'' и у колони Укупно износ: 
''76.020.000'' замењује се износом: ''79.330.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.12 Средства за 
финансирање спортских клубова, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација  481 – 
Средства за финансирање спортских клубова у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''51.535.000'' замењује се износом: 
''51.291.000''. 

Економска класификације 481 – Средства 
за финансирање организације спортских 
манифестација у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.670.000'' замењује се 
износом: ''2.407.000''. 
 Извори финансирања за главу 3.12: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''53.205.000'' замењује се износом: ''53.698.000'' 
 

Укупно за Главу 3.12 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''56.285.000'' 
замењује се износом: ''56.778.000''. 
 Извори финансирања за функцију 810:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''135.531.000'' замењује се износом: ''136.334.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''3.645.000'' замењује се 
износом: ''4.145.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.390.000'' замењује се износом: 
''5.890.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
810 у колони Средства из буџета износ: 
''138.921.000'' замењује се износом: 
''142.224.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''3.645.000'' замењује се износом: ''4.145.000'' и у 
колони Укупно износ: ''142.566.000'' замењује се 
износом: ''146.369.000''. 

Укупно физичка култура у колони 
Средства из буџета износ: ''138.921.000'' 
замењује се износом: ''142.224.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.645.000'' замењује се 
износом: ''4.145.000'' и у колони Укупно износ: 
''142.566.000'' замењује се износом: 
''146.369.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.13 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација  411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''171.528.000'' 
замењује се износом: ''172.058.000'' и у колони 
Укупно износ: ''171.982.000'' замењује се 
износом: ''172.512.000''. 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''30.721.000'' 
замењује се износом: ''30.817.000'' и у колони 
Укупно износ: ''30.802.000'' замењује се износом: 
''30.898.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''10.174.000'' замењује 
се износом: ''9.174.000'' и у колони Укупно 
износ: ''11.454.000'' замењује се износом: 
''10.454.000''. 
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Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.800.000'' замењује се износом: ''1.874.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.300.000'' замењује се износом: ''8.550.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''1.072.000'' 
замењује се износом: ''672.000'' 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: износ: 
''3.944.000'' замењује се износом: ''4.544.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''780.000'' замењује се износом: 
''877.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''4.971.000'' замењује се износом: ''5.771.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.751.000'' замењује се 
износом: ''6.648.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''203.000'' и у 
колони Укупно износ: ''29.986.000'' замењује се 
износом: ''29.889.000''. 
 Извори финансирања за функцију 911:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''236.004.000'' замењује се износом: 
''236.704.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''7.300.000'' замењује се износом: 
''8.550.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
911 – Глава 3.13 – Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''243.304.000'' 
замењује се износом: ''245.254.000'' и у колони 
Укупно износ: ''323.634.000'' замењује се 
износом: ''325.584.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, Глава 
3.15 Средства за финансирање пројеката 
невладиних организација, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 481 – 
Средства за финансирање пројеката невладиних 
организација у колони Средства из буџета и у 

колони Укупно износ: ''8.055.000'' замењује се 
износом: ''8.653.000''. 
 Извори финансирања за функцију 110:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.055.000'' замењује се износом: ''8.653.000''. 

Укупно за главу 3.15 - Средства за 
финансирање пројеката невладиних 
организација у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''8.055.000'' замењује се 
износом: ''8.653.000''. 
 Извори финансирања за функцију 110:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''11.956.000'' замењује се износом: ''12.554.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''11.956.000'' замењује се износом: 
''12.554.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 320 – Услуге 
противпожарне заштите, Глава 3.17 
Противпожарна заштита, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 423 – 
Средства за финансирање противпожарне 
заштите у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''2.800.000''. 
 Извори финансирања за функцију 320:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''2.800.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
320 – Услуге противпожарне заштите и главу 
3.17 -  Противпожарна заштита у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''2.800.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 950 –
Образовање које није дефинисано нивоом, 
Глава 3.18 Стипендирање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 472 – 
Средства за стипендирање талентованих ученика 
и студената у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.555.000'' замењује се 
износом: ''6.627.000''. 
 Извори финансирања за функцију 950:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.555.000'' замењује се износом: ''6.627.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
950 – Образовање које није дефинисано нивоом 
и главу 3.18 -  Стипендирање у колони Средства 
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из буџета и колони Укупно износ: ''11.555.000'' 
замењује се износом: ''11.627.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 430 –Гориво и 
енергија, Глава 3.19 Минералне сировине, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 425 – Накнада од експлоатације 
минералних сировина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''120.000.000'' 
замењује се износом: ''124.505.000''. 
 Извори финансирања за функцију 430:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''120.000.000'' замењује се износом: ''124.505.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
430 – Гориво и енергија и главу 3.19 -  
Минералне сировине у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''120.000.000'' 
замењује се износом: ''124.505.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.20 Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

МЗ ''Арадац'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''340.000'' замењује се износом: 
''300.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''61.000'' замењује се износом: ''52.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''140.000'' 
замењује се износом: ''145.000''. После економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова економска 
класификација 425 и позиција 250/1 – Текуће 
поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.100.000''. Укупно МЗ ''Арадац'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.694.000'' замењује се износом: 
''4.750.000''.  
 МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''203.000''. После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос додаје се нова 
економска класификација  425  и позиција 255/2 
– Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''4.500.000''. Економска 

класификација 426 – Материјал – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''97.000''. 
Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.775.000'' замењује се износом: ''6.275.000''. 
 МЗ ''Бело Блато'' - После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос додаје се нова 
економска класификација  425  и позиција 260/2 
– Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''5.000.000''. Укупно МЗ ''Бело 
Блато'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.706.000'' замењује се износом: 
''7.706.000''. 
  МЗ ''Елемир'' – Економска класификација 
421 – Стални трошкови – самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''1.150.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге – самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање – самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''280.000''. 
После економске класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање – Самодопринос додаје се 
нова економска класификација  425  и позиција 
280/2 – Текуће поправке и одржавање – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''2.700.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''3.800.000'' замењује се износом: 
''4.400.000''. Економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти – самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''216.000'' замењује се износом: ''16.000''. 
Економска класификација 512 – Машине и 
опрема – самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''70.000''. Укупно МЗ 
''Елемир'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''13.507.000'' замењује се 
износом: ''16.207.000''. 
 МЗ ''Ечка'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос додаје се нова 
економска класификација  425  и позиција 290/2 
– Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000''. Укупно МЗ ''Ечка'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
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износ: ''11.583.000'' замењује се износом: 
''13.583.000''. 
 МЗ ''Јанков Мост'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос додаје се нова 
економска класификација  425  и позиција 296/2 
– Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''4.500.000''. Укупно МЗ ''Јанков 
Мост'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.515.000'' замењује се износом: 
''6.015.000''. 

МЗ ''Клек'' – Економска класификација 
423 – Услуге по уговору – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.282.000'' замењује се износом: 
''1.702.000''. После економске класификација 425 
– Текуће поправке и одржавање – Самодопринос 
додаје се нова економска класификација  425  и 
позиција 301/2 – Текуће поправке и одржавање – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''2.500.000''. 
Економска класификација 481 - Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.900.000'' замењује се износом: 
''2.480.000''. Укупно МЗ ''Клек'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.608.000'' замењује се износом: ''9.108.000''. 
 МЗ ''Книћанин'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос додаје се нова 
економска класификација  425  и позиција 306/2 
– Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.500.000''. Укупно МЗ 
''Книћанин'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.617.000'' замењује се 
износом: ''8.117.000''. 
 МЗ ''Лазарево'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова економска 
класификација 425  и позиција 311/1 – Текуће 
поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.000.000''. Укупно МЗ ''Лазарево'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.630.000'' замењује се износом: 
''5.630.000''. 

МЗ ''Лукино Село'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''30.000'' замењује се износом: ''31.000''. 
Економска класификација 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 

износ: ''5.000'' замењује се износом: ''6.000''. 
После економске класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање додаје се нова економска 
класификација 425  и позиција 316/1 – Текуће 
поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.500.000''. Укупно МЗ ''Лукино Село'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''904.000'' замењује се износом: 
''5.406.000''. 

МЗ ''Лукићево'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''263.000'' замењује се износом: ''198.000''. 
Економска класификација 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''48.000'' замењује се износом: ''36.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''739.000'' 
замењује се износом: ''669.000''. Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''920.000'' замењује се 
износом: ''990.000''. После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање - Самодопринос додаје се нова 
економска класификација 425  и позиција 322/2 – 
Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000''. Економска 
класификација 426 – Материјал - Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''150.000'' замењује се износом: ''227.000''. 
После економске класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос 
додаје се нова економска класификација 511  и 
позиција 325/1 – Зграде и грађевински објекти – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''2.450.000''. Укупно 
МЗ ''Лукићево'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.545.000'' замењује се 
износом: ''8.995.000''. 

МЗ ''Меленци'' - После економске 
класификације 426 – Материјал додаје се нова 
економска класификација 513 и позиција 330/1 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''2.800.000''. Укупно 
МЗ ''Меленци'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.052.000'' замењује се 
износом: ''4.852.000''. 
 МЗ ''Михајлово'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова економска 
класификација 425  и позиција 334/1 – Текуће 
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поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.000.000''. Укупно МЗ ''Михајлово'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.037.000'' замењује се износом: 
''3.037.000''. 
 МЗ ''Орловат'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова економска 
класификација 425  и позиција 339/1 – Текуће 
поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.500.000''. Укупно МЗ ''Орловат'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.036.000'' замењује се износом: 
''2.536.000''. 

МЗ ''Стајићево'' - Економска 
класификација 422 – Трошкови путовања - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''20.000'' се брише. 
Економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге - самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'' се брише. Економска 
класификација 425 – Текуће поправке о 
одржавање - Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''520.000''. 
 МЗ ''Тараш'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање - Самодопринос додаје се нова 
економска класификација 425  и позиција 361/2 – 
Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000''. Укупно МЗ ''Тараш'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.318.000'' замењује се износом: 
''3.318.000''. 
 МЗ ''Томашевац'' – После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова економска 
класификација 425 и позиција 366/1 – Текуће 
поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.000.000''. После економске 
класификација 426 – Материјал - Самодопринос 
додаје се нова економска класификација 511 и 
позиција 367/2 – Зграде и грађевински објекти – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''10.200.000''. Укупно 
МЗ ''Томашевац'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''1.434.000'' замењује се 
износом: ''13.634.000''. 

МЗ ''Чента'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''441.000'' замењује се износом: 

''476.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''79.000'' замењује се износом: ''86.000''. 
После економске класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање додаје се нова економска 
класификација 425  и позиција 376/1 – Текуће 
поправке и одржавање – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.000.000''. Економска класификација 511 
– Наменска средства у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.400.000'' 
замењује се износом: ''5.637.000''. Укупно МЗ 
''Чента'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''5.125.000'' замењује се износом: 
''12.404.000''. 
 МЗ ''Вељко Влаховић'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''441.000'' замењује се износом: ''515.000''. 
Економска класификација 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца - Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''80.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла – самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''45.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. Економске 
класификација 421 – Стални трошкови – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''430.000'' замењује се 
износом: ''279.000''. Економске класификације 
423 – Услуге по уговору – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''400.000'' замењује се износом: ''671.000''. 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање - самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''126.000''. Економска 
класификација 426 – Материјал – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''314.000'' замењује се износом: ''194.000''.  

МЗ ''Доситеј Обрадовић'' - Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање - самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''8.040.000'' 
замењује се износом: ''9.940.000''. Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти – самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''1.100.000''.  
 МЗ ''Доља – Црни Шор'' - После 
економске класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос додаје се нова 
економска класификација 425 и позиција 417/1 – 
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Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.800.000''. Укупно МЗ ''Доља – 
Црни Шор'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.625.000'' замењује се 
износом: ''7.425.000''. 
 МЗ ''Сава Ковачевић'' - После економске 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос додаје се нова 
економска класификација 425 и позиција 422/2 – 
Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000''. Укупно МЗ ''Сава 
Ковачевић'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''721.000'' замењује се 
износом: ''2.721.000''. 
 МЗ ''Жарко Зрењанин'' - После економске 
класификација 421 – Стални трошкови додаје се 
нова економска класификација 425 и позиција 
428/1 – Текуће поправке и одржавање – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''2.000.000''. Укупно 
МЗ ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''821.000'' 
замењује се износом: ''2.821.000''. 

Економска класификација 425 и позиција 
445 – Средства за развој месних заједница – у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''15.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 160:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''131.454.000'' замењује се износом: ''126.454.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''20.200.000'' замењује се износом: 
''93.487.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.20 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''151.654.000'' замењује се 
износом: ''219.941.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.21 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''62.250.000'' замењује 
се износом: ''61.025.000''.  

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 

износ: ''11.143.000'' замењује се износом: 
''10.926.000''. 

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''1.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''170.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.700.000'' замењује се износом: ''2.370.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''216.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.216.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''1.393.000'' замењује 
се износом: ''1.643.000'' и у колони Укупно 
износ: ''1.493.000'' замењује се износом: 
''1.743.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''23.070.000'' замењује се износом: ''18.924.000'' и 
у колони Укупно износ: ''27.120.000'' замењује се 
износом: ''22.974.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''100.000'' и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''9.480.000'' замењује се износом: ''4.334.000'' и у 
колони Укупно износ: ''12.680.000'' замењује се 
износом: ''7.534.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''26.515.000'' замењује се износом: 
''11.665.000'' и у колони Укупно износ: 
''32.865.000'' замењује се износом: ''18.015.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''340.620.000'' замењује се износом: 
''237.407.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.053.570.000'' замењује се износом: 
''950.357.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''5.850.000'' замењује се износом: ''4.125.000'' и у 
колони Укупно износ: ''8.100.000'' замењује се 
износом: ''6.375.000''. 
 Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
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износ ''7.202.000'' замењује се износом 
''2.632.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''12.200.000'' замењује се износом 
''9.215.000'' и у колони Укупно износ: 
''15.300.000'' замењује се износом: ''12.315.000''. 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета износ ''6.100.000'' 
замењује се износом ''5.700.000'' и  у колони 
Укупно износ: ''6.800.000'' замењује се износом: 
''6.400.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''219.975.000'' замењује се износом 
''125.495.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.379.275.000'' замењује се износом: 
''2.284.795.000''.  
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ 
''2.750.000'' замењује се износом ''1.122.000'' и у 
колони Укупно износ: ''4.100.000'' замењује се 
износом: ''2.472.000''.  
 Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ ''9.000.000'' замењује се 
износом ''5.300.000''. 
 Извори финансирања за функцију 620:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''739.048.000'' замењује се износом: ''500.000.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 и Главу 3.21 у колони Средства из буџета 
износ: ''739.048.000'' замењује  се износом 
''500.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''3.636.248.000'' замењује се износом: 
''3.397.200.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање, Глава 3.22 ЈКП ''Водовод и 
канализација'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 451 – ЈКП ''Водовод и 
канализација'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000.000'' замењује се 
износом: ''70.000.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Текуће субвенције у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''51.441.000'' 
замењује се износом: ''40.000.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Капиталне субвенције у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''48.559.000'' 
замењује се износом: ''30.000.000''. 

 Извори финансирања за функцију 630:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000.000'' замењује се износом: ''70.000.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
630 и Главу 3.22 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000.000'' замењује  се 
износом ''70.000.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, Глава 3.23 ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'',  вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 451 – ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''98.054.000'' 
замењује се износом: ''76.200.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Одржавање јавно прометних површина у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''53.390.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Одржавање зелених површина у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''26.164.000'' замењује се износом: ''20.000.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Зимска служба у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''5.200.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Остало у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.500.000'' замењује се 
износом: ''3.000.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Прихваталиште за псе и мачке у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''13.000.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Функционисање прихватилишта за псе и мачке 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''8.000.000'' замењује се износом: 
''9.500.000''. 

Економска класификација 451 - 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Опремање прихватилишта за псе и мачке у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''12.000.000'' замењује се износом: 
''3.500.000''. 
 Извори финансирања за функцију 510:  
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 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''118.054.000'' замењује се износом: ''89.200.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
510 и Главу 3.23 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''118.054.000'' замењује  се 
износом ''89.200.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.24 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'',  вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''281.000'' замењује се износом: ''310.000.'' 
 Економска класификација 421 – Остали 
трошкови у колони Средства из буџета  износ: 
''5.970.000'' замењује се износом: ''4.500.000'' и у 
колони Укупно износ: ''6.245.000'' замењује се 
износом: ''4.775.000''. 
   Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета  износ: 
''5.240.000'' замењује се износом: ''5.211.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.000.000'' замењује се 
износом: ''6.971.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета  износ: ''580.000'' замењује се износом 
''300.000'' и у колони Укупно износ: ''760.000'' 
замењује се износом: ''480.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''2.620.000'' замењује се износом 
''2.300.000'' и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''2.680.000''. 
 Економска класификација 431 – 
Амортизација у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''800.000'' замењује се 
износом: ''740.000''. 
 Економска класификација 465 – Остале 
донације, дотације и трансфери у колони 
Средства из буџета и  у колони Укупно износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''1.000''. 
  После економске класификације 483 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова 
додаје се нове економска класификација 485 и 
позиција 485/1 – Накнада штете у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''60.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''200.000'' замењује се износом 
''1.000'', у колони Средства из сопствених извора 

04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''15.100.000'' замењује се износом: ''100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''15.300.000'' замењује се 
износом: ''101.000''. 
 Извори финансирања за функцију 660:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''90.420.000'' замењује се износом: ''87.352.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''22.130.000'' замењује се 
износом: ''7.130.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
660 и Главу 3.24 у колони Средства из буџета 
износ: ''90.420.000 замењује  се износом 
''87.352.000'',  у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''22.130.000'' замењује се износом: ''7.130.000'' и у 
колони Укупно износ: ''112.550.000'' замењује се 
износом: ''94.482.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.25 ЈП ''Градска 
стамбена агенција'' Зрењанин, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''18.021.000'' замењује се износом: 
''16.700.000''. 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.226.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''150.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''600.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.800.000'' замењује се износом: ''1.700.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''140.000'' и у колони 
Укупно износ: ''538.000'' замењује се износом: 
''638.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони средства из буџета  износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''4.500.000'' и у 
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колони Укупно износ: ''5.500.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000''. 
   Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони средства из буџета износ: 
''9.100.000'' замењује се износом ''5.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''9.600.000'' замењује се 
износом: ''5.500.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони средства из 
буџета износ: ''11.305.000'' замењује се износом 
''5.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''11.455.000'' замењује се износом: ''5.150.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони средства из буџета износ: 
''1.700.000'' замењује се износом ''1.200.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''417.000'' 
замењује се износом: ''217.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.117.000'' замењује се износом: 
''1.417.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони средства из 
буџета износ: ''15.000.000'' замењује се износом 
''14.300.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''450.000'' и у 
колони Укупно износ: ''15.300.000'' замењује се 
износом: ''14.750.000''. 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
средства из буџета износ: ''550.000'' замењује се 
износом ''200.000'' и у колони Укупно износ: 
''610.000'' замењује се износом: ''260.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''6.000.000'' замењује се износом 
''4.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''48.400.000'' замењује се износом: ''46.400.000''. 
  Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ 
''1.000.000'' замењује се износом ''800.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''293.000'' 
замењује се износом: ''243.000''  и у колони 
Укупно износ: ''1.293.000'' замењује се износом: 
''1.043.000''. 
 Извори финансирања за функцију 610:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''73.100.000'' замењује се износом: ''56.898.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 и Главу 3.25 у колони Средства из буџета 
износ: ''73.100.000 замењује  се износом 
''56.898.000'' и у колони Укупно износ: 
''118.700.000'' замењује се износом: 
''102.498.000''. 
 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
Глава 3.26 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''19.500.000'' 
замењује се износом: ''18.800.000''. 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''3.400.000''. 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''50.000 замењује  се 
износом ''62.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.280.000'' замењује се износом: ''1.292.000''. 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''1.800.000'' замењује се износом: ''1.600.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.800.000''. 

Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''73.000'' замењује се износом: ''263.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''6.250.000'' замењује се износом: ''5.750.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.250.000'' замењује се 
износом: ''6.750.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''500.000'' и у колони Укупно износ: ''4.100.000'' 
замењује се износом: ''3.600.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони средства из буџета износ: 
''1.300.000'' замењује се износом ''1.100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.300.000'' замењује се 
износом: ''2.100.000''. 
 Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони средства из буџета 
износ: ''300.000'' замењује се износом ''100.000'' и 
у колони Укупно износ: ''420.000'' замењује се 
износом: ''220.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета  износ: ''150.000'' замењује се износом: 
''50.000'' и у колони Укупно износ: ''950.000'' 
замењује се износом: ''850.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета  износ: ''200.000'' замењује се износом: 
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''50.000'' и у колони Укупно износ: ''10.700.000'' 
замењује се износом: ''10.550.000''. 
 Извори финансирања за функцију 473:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''53.753.000'' замењује се износом: ''51.305.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 и Главу 3.26 у колони Средства из буџета  
износ. ''57.253.000'' замењује  се износом 
''54.805.000'' и у колони Укупно износ: 
''100.453.000'' замењује се износом: ''98.005.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, Глава 3.28 ЈП ''Радио 
Зрењанин'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 451- ЈП ''Радио 
Зрењанин'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''24.750.000'' замењује се 
износом ''26.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 830:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''24.750.000'' замењује се износом: ''26.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
830 Јавно информисање и Главу 3.28 Услуге 
емитовања и издаваштва у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''24.750.000'' 
замењује се износом: ''26.000.000''. 
 Извори финансирања за функције 620, 
630, 510, 660, 610, 473, 436, 830: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.210.125.000'' замењује се износом: 
''891.755.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''3.008.130.000'' замењује 
се износом: ''2.993.130.000'' 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета износ: ''1.213.625.000'' 
замењује се износом: ''895.255.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.008.130.000'' 
замењује се износом: ''2.993.130.000'' и у колони 
Укупно износ: ''4.221.755.000'' замењује се 
износом: ''3.888.385.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Пољопривреде, Глава 3.29 Издвојена средства 
за подстицај развоја, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 451- Аграрни 
буџет у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''174.096.000'' замењује се 
износом ''172.096.000''. 

 Економска класификације 451 – 
Финансирање противградне одбране у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.100.000''. 
 Економска класификације 451  – Остало 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.100.000'' замењује се износом: 
''500.000''. 

Економска класификација 451- Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''4.250.000'' замењује се износом 
''4.500.000''. 
 Извори финансирања за функцију 421:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''174.096.000'' замењује се износом: ''172.096.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.250.000'' замењује се износом: 
''4.500.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
421 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''178.346.000'' замењује се 
износом ''176.596.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 451- Средства за 
подстицај и развој малих и средњих предузећа и 
регионална сарадња у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''6.000.000'' замењује 
се износом ''4.500.000''. 
 Економска класификације 451  – 
Подстицај и развој малих и средњих предузећа у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. 
 Економска класификације 451  – 
Регионална сарадња у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''. 
 Извори финансирања за функцију 620:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''4.500.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''6.000.000'' замењује се износом 
''4.500.000''. 
 Укупно за Главу 3.29 – Издвојена 
средства за подстицај развоја, у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''184.346.000'' замењује се износом: 
''181.096.000''. 
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Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 640 – Улична 
расвета, Глава 3.30 Улична јавна расвета, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 421- Улична јавна расвета у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''60.000.000'' замењује се износом 
''73.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 640:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''60.000.000'' замењује се износом: ''73.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
640 и Главу 3.30 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''60.000.000'' замењује се 
износом: ''73.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски послови некласификовани на 
другом месту, Глава 3.31 - Економски послови 
некласификовани на другом месту, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 423 - 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње – услуге по уговору у колони Средства 
из буџета  и у колони Укупно износ: ''1.917.000'' 
замењује се износом: ''100.000''. 

 Економска класификација 424 – 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње – специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.087.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 482 – Средства 
за спровођење локалне стамбене изградње – 
порези, обавезе, таксе и казне у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''166.000'' 
замењује се износом: ''66.000''. 

Економска класификација 511 – Средства 
за спровођење локалне стамбене изградње – 
зграде и грађевински објекти у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.800.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 
 Извори финансирања за функцију 490:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''17.000.000'' замењује се износом: ''8.896.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
490 и Главу 3.31 у колони Средства из буџета  и 
у колони Укупно износ: ''17.000.000'' замењује се 
износом ''8.896.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности, Глава 3.32 – Остале делатности , 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 463 – Штаб за заштиту од 
елементарних непогода у колони Средства из 

буџета  и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација 463 – 
Средства за финансирање матичне службе у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације у колони Средства из 
буџета  и у колони Укупно износ: ''76.960.000'' 
замењује се износом: ''40.416.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације – Програм мера за 
заштиту реке Тамиш – КОРАК 2 у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.183.000'' замењује се износом: ''500.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације – БУДУЋНОСТ – 
''BACK TO THE FUTURE'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''1.412.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације – Израда акционог 
плана за развој омладинског предузетништва у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''410.000'' замењује се износом: ''350.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације – Санација депоније у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''13.947.000'' замењује се износом: ''1.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације – Остали пројекти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''45.207.000'' замењује се износом: 
''25.000.000''. 

Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно-
техничке документације – Изградња отвореног 
спортског игралишта – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.310.000''  замењује се износом: 
''2.000.000''. 
 У оквиру економске класификације 463 - 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно-
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техничке документације а после пројекта 
''ВИКТОРИЈА ГРУП'' – Наменска средства 
додаје се нова позиција – Општа болница – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''250.000''. 
 Економска класификација 463 – Помоћ 
породицама избеглица – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.875.000'' замењује се износом: 
''2.175.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Имплементација локалног акционог плана за 
младе за град Зрењанин и насељена места у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''828.000'' замењује се износом: ''200.000''. 
 Извори финансирања за функцију 470:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''116.675.000'' замењује се износом: ''79.463.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.185.000'' замењује се износом: 
''4.425.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''125.963.000'' замењује се 
износом ''88.991.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа – 
Функционална класификација 860 – 
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 481 – 
Средства за одржавање и обнову верских 
објеката у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''3.800.000''.  
 Извори финансирања за функцију 860: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''3.800.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
860 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се износом 
''3.800.000''. 
 Извори финансирања за функцију 470 и 
860: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''120.675.000'' замењује се износом: ''83.263.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.288.000'' замењује се износом: 
''9.528.000''. 
 

Укупно за главу 3.32 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''129.963.000'' замењује се износом ''92.791.000''. 

Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 
''3.775.987.000'' замењује се износом: 
''3.480.876.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.132.435.000'' замењује се 
износом: ''3.117.498.000'' и у колони Укупно 
износ: ''6.908.422.000'' замењује се износом: 
''6.598.374.000''. 
 
  Раздео 4. – Јавно правобранилаштво 
града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 – Судови, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''6.280.000'' замењује се износом: 
''6.180.000''. 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.125.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''. 

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''170.000''. 

Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''53.000'' замењује се износом: ''102.000''. 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''65.000'' замењује се износом: ''75.000'' и у 
колони Укупно износ: ''215.000'' замењује се 
износом: ''225.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''60.000'' замењује се износом: ''40.000'' и у 
колони Укупно износ: ''220.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 
 Извори финансирања за функцију 330: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.334.000'' замењује се износом: ''8.218.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 у колони Средства из буџета  износ: 
''8.334.000'' замењује се износом: ''8.218.000'' и у 
колони Укупно износ: ''9.114.000'' замењује се 
износом ''8.998.000''. 

Укупно за раздео 4 – Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета износ: ''8.334.000'' замењује 
се износом: ''8.218.000'' и у колони Укупно 
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износ: ''9.114.000'' замењује се износом: 
''8.998.000''. 
 Укупни расходи и издаци  у колони 
Средства из буџета износ: ''3.938.985.000'' 
замењује се износом: ''3.638.400.000, а у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.133.215.000'' 
замењује се износом: ''3.118.278.000'' и у колони 
Укупно износ: ''7.072.200.000'' замењује се 
износом: ''6.756.678.000''. 
 

Члан 4. 
 

 Члан 36. мења се и гласи: 
 
 ''Неискоришћена наменска средства 
буџета града, могуће је користити у друге сврхе, 
уз поштовање принципа ефикасности и 
економичности, ради очувања ликвидности 
буџета града, а како би се избегли додатни 
трошкови у погледу задуживања и плаћања 
камата за неблаговремено измирење обавеза. 
 Обавеза је буџета да таква средства 
обезбеди у тренутку подношења документације 
на основу које је потребно извршити плаћање.'' 

 
Члан 5. 

 
Ову Одлуку доставити Министарству 

финансија Републике Србије и објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 

Члан 6. 
 

 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: 06-160-1/11-I 
Дана: 29.12.2011. 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, 
73/10 и 101/10), 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 29.12.2011.  године,  донела је 
 

О Д Л У К У 
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2012. 

ГОДИНУ 
 
 I  ОПШТИ  ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 Приходи и примања, расходи и издаци 
буџета града Зрењанина за 2012. годину (у 
даљем тексту: буџет), приходи и примања, 
расходи и издаци по основу продаје, односно 
набавке финансијске имовине и датих кредита и 
задуживања и отплата дуга са пренетим 
средствима из претходне године, утврђени су у 
следећим износима и то: 

 
 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Износ у динарима 
Приходи и примања буџета 4.639.563.000 
Расходи и издаци буџета 4.639.563.000 

 
Састоје се од:                                                                                         у динарима  

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 4,329,548,000 

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 4,299,448,000 

у чему:   

- буџетска средства 4,299,448,000 

- сопствени приходи   

- донације   

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 30,100,000 

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4,572,863,000 
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2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4,040,132,000 

у чему:   

- текући буџетски расходи 4,040,132,000 

- расходи из сопствених прихода   

-донације    

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 532,731,000 

у чему:   

- текући буџетски издаци 532,731,000 

- издаци из сопствених прихода   

- донације   

 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл. 5) -243,315,000 

Издаци за набавку финансијске имовине 0 

Примања од продаје финансијске имовине 15,000 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ -243,300,000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине 4,000,000 

Примања од задуживања 86,000,000 

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претходних    

година 220,000,000 

Издаци за отплату главнице дуга  66,700,000 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења   

јавних политика 0 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 243,300,000 
 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  БУЏЕТА   
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:                                                     у динарима 

ОПИС 
Економска 

класификација 
Средства из      

буџета 
1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   4,408,299,638 
1. Порески приходи 71 2,806,086,000 
      1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке 
(осим самодоприноса ) 711 2,104,650,000 
     1.2. Самодопринос 711180 63,425,000 
     1.3. Порез на имовину 713 420,201,000 
     1.4. Порез на добра и услуге                                 (осим 
накнада које се користе преко Буџетског фонда),у чему :              714 167,810,000 
     -поједине врсте прихода са одређеном наменом                
(наменски приходи)     
     1.5. Остали порески приходи 716 50,000,000 
2. Непорески приходи                                               (осим 
накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему: 74 1,139,327,000 
     -поједине врсте прихода са одређеном наменом             
(наменски приходи)     
3. Донације 731 + 732   
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ОПИС 
Економска 

класификација 
Средства из      

буџета 
4. Трансфери 733 432,786,638 
5. Приходи од продаје нефинансијске имовине 8 30,100,000 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   4,572,863,000 
1.Текући расходи  4 4,040,132,000 
1.1. Расходи за запослене 41 1,096,610,000 
1.2. Коришћење роба и услуга 42 1,212,381,000 
1.3. Отплата камата 44 17,830,000 
1.4. Субвенције 45 458,915,000 
1.5. Социјална заштита из буџета 47 112,512,000 
1.6. Остали расходи 48 + 49 233,832,000 
       - Средства резерви 49 32,000,000 
       - Остали расходи     
2. Трансфери   908,052,000 
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 532,731,000 
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА   90,015,000 
1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92 4,015,000 
2. Задуживање 91 86,000,000 
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 86,000,000 
2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
ОТЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ   66,700,000 
3. Отплата дуга 61 66,700,000 
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 66,700,000 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0 
4. Набавка финансијске имовине 621 0 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 220,000,000 
      
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 14) 3   

 
Члан 2. 

 
1. ОПШТИ ДЕО 
     
ПРИХОДИ 

 

 Приходи и примања буџета према економској класификацији планирају се у 
следећим износима: 

 

Економска 
класификација 

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

711000 Порез на доходак добит и капиталне добитке   
711111 Порез на зараде 1.850.000.000 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
стварно оствареном  приходу, по решењу Пореске управе 

45.000.000 
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Економска 
класификација 

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске управе  

13.000.000 

711143 Порез на приходе од непокретности  40.000.000 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 5.000.000 

711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства , по решењу Пореске 
управе 

1.000.000 

711147 Порез на земљиште 17.000.000 

711148 Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе 500.000 

711149 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на основу 
решења пореског органа 

50.000 

711161 Порез на приходе од осигурања лица 100.000 

711181 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на 
територији месне заједнице и општине 

51.025.000 

711182 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на 
територији града 

400.000 

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 2.000.000 

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 10.000.000 

711191 Порез на остале приходе 130.000.000 

711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 3.000.000 

  УКУПНО: 711000 2.168.075.000 

712000 Порез на фонд зарада   

712111 
Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и 
фондова обавезног социјалног осигурања  

5.000 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 25.000 

712113 
Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права 
и права индустријске својине 

5.000 

  УКУПНО: 712000 35.000 

713000 Порез на имовину   

713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких 
лица 

140.000.000 

713122 Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица 150.000.000 

713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 10.000.000 

713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 
Пореске управе 

100.000.000 

713422 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од 
вредности, по решењу Пореске управе 

100.000 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и 
пловним објектима, по решењу Пореске управе 

20.000.000 

713424 
Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по решењу 
Пореске управе 

1.000 

713611 Порез на акције на име и уделе 100.000 

  УКУПНО: 713000 420.201.000 

714000 Порез на добра и услуге   

714421 
Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање 
музичког програма у угоститељским објектима 

1.500.000 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 7.000.000 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина 

57.000.000 

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 27.000.000 
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Економска 
класификација 

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

714531 
Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног 
превоза 

10.000 

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта  500.000 
714547 Накнада за загађивање животне средине 10.000.000 

714549 
Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног 
отпада 

200.000 

714552 Боравишна такса 4.000.000 

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 60.000.000 

714572 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") 500.000 

714573 
Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије 

100.000 

  УКУПНО: 714000 167.810.000 

716000 Други порези    

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном  простору  50.000.000 

  УКУПНО: 716000 50.000.000 

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 Војводине у 
корист нивоа градова 

100.000.000 

733148 Ненаменски трансфети од АП Војводине у корист нивоа градова 272.786.638 

733242 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у 
корист нова града  

50.000.000 

  УКУПНО: 733000 432.786.638 

741000 Приходи од имовине    

741141 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака 

35.000.000 

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 150.000.000 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредног објекта у државној својини 

60.000.000 

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 2.000.000 

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 

15.000.000 

741532 
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 

45.000.000 

741533 
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге облике привременог коришћења 

600.000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200.000.000 

741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 
материјалном 

1.500.000 

  УКУПНО: 741000 509.100.000 

742000 Приходи од продаје добара и услуга   

742142 
Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета 

170.000.000 

742143 
Приходи од закупнине за грађевинско  земљиште у корист нивоа 
градова 

115.000.000 

742144 
Накнада за конверзију права коришћења у право својине у корист 
нивоа градова 

1.000.000 
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Економска 
класификација 

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

742241 Градске административне таксе 10.000.000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 171.140.362 

742341 
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 
градова  

20.000.000 

  УКУПНО: 742000 487.140.362 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима 

20.000.000 

743341 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

2.000.000 

743342 
Приходи од мандатних казни изречених у управном поступку у корист 
нивоа градова 

2.000.000 

743352 
Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите 
од пожара 

300.000 

  УКУПНО: 743000 24.300.000 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   

744141 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 
нивоа градова 

15.000.000 

744241 
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 

1.000.000 

  УКУПНО: 744000 16.000.000 

745000 Мешовити и неодређени приходи   

745141 Остали приходи у корист нивоа градова  20.000.000 

  У К У П Н О: 745000 20.000.000 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4.000.000 

  УКУПНО: 771000 4.000.000 
811000 Примања од продаје непокретности   
811122 Примања од откупа станова у државној својини 30.000.000 

  УКУПНО 811000 30.000.000 
812000 Примања од продаје покретне имовине   
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 100.000 

  У К У П Н О: 812000 100.000 

911000 Примања од домаћих задуживања   

911441 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа 
градова 

86.000.000 

  У К У П Н О:911000 86.000.000 

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине   

921641 
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист 
нивоа градова 

15.000 

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

4.000.000 

  УКУПНО: 921000 4.015.000 

  
 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ  

4.419.563.000 

321000 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА   
321311  Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година  220.000.000 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  БУЏЕТА 4.639.563.000 
  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 3.604.374.000 
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 8.243.937.000 
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2. ОПШТИ ДЕО 
     

РАСХОДИ  
     

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

Е
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и
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Врста расхода 
Средства из 

Буџета 

Расходи и 
издаци из 
додатних 
прихода 

корисника 

Укупна 
средства 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4.040.132.000 603.284.000 4.643.416.000 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.096.610.000 27.278.000 1.123.888.000 

411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

825.285.000 3.419.000 828.704.000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 147.362.000 614.000 147.976.000 
413 Накнаде у натури 3.734.000 1.051.000 4.785.000 
414 Социјална давања запосленима 52.284.000 16.174.000 68.458.000 

415 Накнаде трошкова за запослене 33.883.000 5.770.000 39.653.000 

416 
Нагтаде запосленима и остали посебни 
расходи 

6.062.000 250.000 6.312.000 

417 Посланички додатак 28.000.000  28.000.000 
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1.212.381.000 563.856.000 1.776.237.000 

421 Стални трошкови 221.957.000 22.915.000 244.872.000 
422 Трошкови путовања 8.682.000 3.922.000 12.604.000 
423 Услуге по уговору 169.792.000 22.552.000 192.344.000 
424 Специјализоване услуге 219.860.000 51.531.000 271.391.000 
425 Текуће поправке и одржавање 534.165.000 424.860.000 959.025.000 
426 Материјал 57.925.000 38.076.000 96.001.000 

430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 
СРЕДСТАВА ЗА РАД 

 850.000 850.000 

431 Амортизација некретнина и опреме  850.000 850.000 

440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

17.830.000 220.000 18.050.000 

441 Отплата домаћих камата 17.730.000 170.000 17.900.000 
444 Пратећи трошкови задуживања 100.000 50.000 150.000 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 458.915.000  458.915.000 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

458.915.000  458.915.000 

460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

908.052.000  908.052.000 

463 
Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

907.252.000  907.252.000 

465 Остале донације, дотације и трансфери 800.000  800.000 

470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

112.512.000  112.512.000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 112.512.000  112.512.000 
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 201.832.000 11.080.000 212.912.000 

481 Дотације невладиним организацијама 130.782.000 1.070.000 131.852.000 
482 Порези, обавезне таксе и казне 44.880.000 8.760.000 53.640.000 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 26.170.000 1.250.000 27.420.000 

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 32.000.000  32.000.000 
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Врста расхода 

Средства из 
Буџета 

Расходи и 
издаци из 
додатних 
прихода 

корисника 

Укупна 
средства 

499 Стална резерва 2.000.000  2.000.000 
499 Текућа резерва 30.000.000  30.000.000 

500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

532.731.000 2.998.590.000 3.531.321.000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 522.431.000 2.996.590.000 3.519.021.000 
511 Зграде и грађевинаки објекти 499.179.000 2.982.240.000 3.481.419.000 
512 Машине и опрема 20.101.000 14.050.000 34.151.000 
513 Остале некретнине и опрема 200.000  200.000 
515 Нематеријална имовина 2.951.000 300.000 3.251.000 

520000 ЗАЛИХЕ 300.000 4.500.000 4.800.000 
522 Залихе материјала 300.000 1.100.000 1.400.000 
523 Залихе робе за даљу продају  3.400.000 3.400.000 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 10.000.000  10.000.000 
541 Земљиште 10.000.000  10.000.000 

600000 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

66.700.000  66.700.000 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 66.700.000  66.700.000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 66.700.000  66.700.000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4.639.563.000 3.604.374.000 8.243.937.000 

 
 

II  ПОСЕБАН ДЕО 
Члан 3. 

 
Средства буџета у износу од 4.639.563.000 динара и средства од додатних прихода директних 

и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од  3.604.374.000 динара и средства из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 220.000.000 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, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови       

      411 1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  5.715.000   5.715.000 

      412 2 Социјални доприноси на терет послодавца 1.026.000   1.026.000 

      414 3 Социјална давања запосленима 10.000   10.000 

      415 4 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

37.000   37.000 

      416 5 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

700.000   
700.000 

      417 6 Посланички додатак 28.000.000   28.000.000 
      421 7 Стални трошкови 800.000   800.000 
      422 8 Трошкови путовања 800.000   800.000 
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О П И С Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

      423 9 Услуге по уговору 17.000.000   17.000.000 
      424 10 Специјализоване услуге  50.000   50.000 
      426 11 Материјал  350.000   350.000 

      481 12 Дотације невладиним организацијама - 
финансирање  политичких странака 

5.000.000   5.000.000 

      482 13 Порези, обавезне таксе и казне 10.000   10.000 

          

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 110 Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

      01   Приходи из буџета 59.498.000  59.498.000 

          

Укупно за фунционалну класификацију 110 
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови 

59.498.000  59.498.000 

    160     Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 

      

      423 14 Услуге по уговору 4.000.000   4.000.000 

      426 15 Материјал  250.000   250.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 160 Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 

      

      01   Приходи из буџета 4.250.000   4.250.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту 

4.250.000  4.250.000 

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА 
ГРАДА  63.748.000  63.748.000 

2         ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ       

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

      

      411 16 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  23.500.000   23.500.000 
      412 17 Социјални доприноси на терет послодавца 3.700.000   3.700.000 
      414 18 Социјална давања запосленима 100.000   100.000 

      415 19 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

180.000   180.000 

      421 20 Стални трошкови 8.000.000   8.000.000 
      422 21 Трошкови путовања 1.500.000   1.500.000 
      423 22 Услуге по уговору 35.000.000   35.000.000 
      424 23 Специјализоване услуге 3.500.000   3.500.000 
      426 24 Материјал 1.300.000   1.300.000 
      482 25 Порези,  обавезне таксе и казне 100.000   100.000 
      499 26 Средства резерве – стална резерва 2.000.000   2.000.000 
      499 27 Средства резерве – текућа резерва 30.000.000   30.000.000 

          

Извори финансирања за функционалну 
класификацију  110 Извршни и 
законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови 

      

      01   Приходи из буџета 108.880.000  108.880.000 

          Укупно за функционалну класификацију  
110 Извршни и законодавни органи  108.880.000  108.880.000 
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О П И С Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

           УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 

108.880.000  108.880.000 

3         ГРАДСКА УПРАВА       

    130     Опште услуге       

      411 28 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 207.969.000   207.969.000 
      412 29 Социјални доприноси на терет послодавца 37.231.000   37.231.000 
      413 30 Накнаде у натури 1.000.000   1.000.000 
      414 31 Социјална давања запосленима  46.000.000   46.000.000 

      415 32 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

11.000.000   11.000.000 

      416 33 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

2.000.000   2.000.000 

      421 34 Стални трошкови 40.000.000   40.000.000 
      422 35 Трошкови путовања 3.000.000   3.000.000 
      423 36 Услуге по уговору 10.000.000   10.000.000 
      424 37 Специјализоване услуге 5.000.000   5.000.000 
      425 38 Текуће поправке и одржавање 10.000.000   10.000.000 
      426 39 Материјал 25.500.000   25.500.000 
      482 40 Порези,обавезне таксе и казне 900.000   900.000 
      483 41 Новчане казне и пенали по решењу судова 17.000.000   17.000.000 
      512 42 Машине и опрема             8.000.000   8.000.000 
      515 43 Нематеријална имовина  2.000.000   2.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију 130 Опште услуге       

      01   Приходи из буџета 426.600.000  426.600.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
130 Опште услуге 

426.600.000  426.600.000 

          ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА       
    170     Трансакције јавног дуга       
      441 44 Отплата домаћих камата 15.000.000   15.000.000 
      444 45 Пратећи трошкови задуживања 100.000   100.000 
      611 46 Отплата главнице домаћим кредиторима  66.700.000   66.700.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију 170 Трансакције јавног дуга       

      01   Приходи из буџета 81.800.000  81.800.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
170 Трансакције везане за јавни дуг   81.800.000  81.800.000 

          

Укупно за функционалну класификацију 
130 Опште услуге и за функционалну 
класификацију 170 Трансакције везане за 
јавни дуг    

508.400.000  508.400.000 

          СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА       

    090     Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

          Центар за социјални рад        

      472 47 

Средства за једнократне новчане помоћи и 
трошкове сахране социјално угроженим 
лицима, трошкови опремања и  смештај 
корисника у установе и друго 

8.643.000   8.643.000 

      472 48 Средства за набавку огрева социјално 
угроженим лицима 

2.000.000   2.000.000 
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О П И С Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

      463 49 Средства за редован рад  Центра за социјални 
рад града Зрењанина 

9.100.000   9.100.000 

      472 50 Сигурна женска кућа 3.197.000   3.197.000 

      472 51 Дневни центар за децу и омладину са 
инвалидитетом - Алтернатива 

2.560.000   2.560.000 

      472 52  Свратиште за бескућнике 3.000.000   3.000.000 

      472 53 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
помоћ породицама погинулих бораца и 
умрлих војника 

900.000   900.000 

      472 54 Средства за функционисање народне кухиње 5.000.000   5.000.000 
      472 55 Остало 2.000.000   2.000.000 
          Укупно - Центар за социјални рад 36.400.000   36.400.000 

          Геронтолошки центар - служба 
ванинституционалне заштите 

    
  

      463 56 Помоћ у кући 4.331.000   4.331.000 
      463 57 Клуб  за стара и одрасла лица 2.360.000   2.360.000 
      463 58 Прихватна станица 868.000   868.000 

          Укупно - Геронтолошки центар - служба 
ванинституционалне заштите 

7.559.000  7.559.000 

      472 59 Средства за функционисање народне кухиње 7.500.000   7.500.000 

      472 60 Средства за финансирање градског превоза за 
одређене категорије становништва 

11.400.000   11.400.000 

      472 61 Утврђивање права на материјално обезбеђење 700.000   700.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију  090 Социјална заштита 
некласификована на другом месту 

      

      01   Приходи из буџета 57.559.000  57.559.000 

      08   Донације од невладиних оргаиизација и 
појединаца 

6.000.000   6.000.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
090 Социјална заштита некласификована 
на другом месту 

63.559.000  63.559.000 

    040     Породица и деца       

      472 62 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
накнаде породиљама за новорођенчад ( 
закључно са трећерођеним дететом) 

45.500.000   45.500.000 

      472 63 Пакети за новорођенчад 7.500.000   7.500.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију 040 Породица и деца 

      

      01   Приходи из буџета 53.000.000   53.000.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
040 Породица и деца 

53.000.000  53.000.000 

          УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 116.559.000  116.559.000 

          ЗДРАВСТВО       

    700     Здравство       

      463 64 
Трансфери осталим нивоима власти – 
Средства за делатност примарне здравствене 
заштите 

30.000.000   30.000.000 

      463 65 Утврђивање времена и узрока смрти ван 
здравствене установе 

1.500.000   1.500.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију 700 Здравство 
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О П И С Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

      01   Приходи из буџета 31.500.000  31.500.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
700 Здравство 

31.500.000  31.500.000 

          ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    912     Основно  образовање       

      463 66 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) са 
социјалним доприносима на терет послодавца 

37.000.000   37.000.000 

      463 67 Социјална давања запосленима 300.000   300.000 

      463 68 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

8.520.000   
8.520.000 

      463 69 Стални трошкови  90.000.000   90.000.000 
      463 70 Накнаде трошкова превоза за запослене 40.000.000   40.000.000 
      463 71 Накнаде трошкова превоза за ђаке 16.000.000   16.000.000 

      463 72 Накнаде трошкова превоза за ученике ометене 
у      развоју      

2.400.000   2.400.000 

      463 73 Стручно усавршавање 1.000.000   1.000.000 
      463 74 Такмичење ученика 800.000   800.000 
      463 75 Смештај ученика ометених у развоју 3.000.000   3.000.000 
      463 76 Остале услуге по уговору 5.500.000   5.500.000 
      463 77 Текуће поправке и одржавање 60.000.000   60.000.000 
      463 78 Материјал 50.300.000   50.300.000 
      463 79 Ужина и боравак  за социјално угрожену децу 13.000.000   13.000.000 
      463 80 Храна за  ОСШ " 9 мај" 6.500.000   6.500.000 
      463 81 Уџбеници за социјално угрожену децу 6.600.000   6.600.000 

      463 82 
Средства за регресирање деце предшколског 
узраста трећег и четвртог реда рођења при 
основним школама у насељеним местима 

300.000   300.000 

      463 83 Машине и опрема  400.000   400.000 
      463 84 Зграде и грађевински објекти 60.000.000   60.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  912 Основно  образовање       

      01   Приходи из буџета 249.533.362  249.533.362 

      07   Донације од осталих нивоа власти 152.086.638   152.086.638 

          Укупно за функционалну класификацију 
912 Основно образовање 401.620.000  401.620.000 

          СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       
    920     Средње образовање       

      463 85 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 3.330.000   3.330.000 

      463 86 Стални трошкови  65.000.000   65.000.000 
      463 87 Накнаде трошкова превоза за запослене 17.000.000   17.000.000 
      463 88 Накнаде трошкова превоза за ђаке 14.000.000   14.000.000 

      463 89 Накнаде трошкова превоза за ученике ометене 
у  развоју      

1.500.000   1.500.000 

      463 90 Регресирани превоз ученока 4.300.000   4.300.000 
      463 91 Стручно усавршавање 700.000   700.000 
      463 92 Такмичење ученика 400.000   400.000 
      463 93 Манифестација-  плес матураната 950.000   950.000 
      463 94 Остале услуге по уговору 1.800.000   1.800.000 
      463 95 Текуће поправке и одржавање 2.000.000   2.000.000 
      463 96 Материјал 42.000.000   42.000.000 
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      463 97 Машине и опрема 200.000   200.000 
      463 98 Зграде и грађевински објекти 10.000.000   10.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  920 Средње образовање       

      01   Приходи из буџета 37.880.000   37.880.000 
      07   Донације од осталих нивоа власти 125.300.000   125.300.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
920 Средње образовање  

163.180.000  163.180.000 

          УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ 564.800.000  564.800.000 

    960     Помоћне услуге у образовању       
  3.01       РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ       

      472 99 Помоћ најбољим студентима и ученицима за 
постигнуте резултате 

12.000.000   12.000.000 

      422 100 Регресирани превоз студената 614.000   614.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 960 Помоћне услуге у 
образовању       

      01   Приходи из буџета 7.000.000   7.000.000 

      07   Донације од осталих нивоа власти 614.000   614.000 

      08   
Донације од невладиних оргаиизација и 
појединаца 5.000.000   5.000.000 

          
Укупно за функционалну  класификацију 
960   Помоћне услуге у образовању и главу 
3.01 - Расходи за студенте и ученике 

12.614.000  12.614.000 

          КУЛТУРА       

    820     Услуге културе       

  3.02       НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ  ''ТОША 
ЈОВАНОВИЋ'' 

      

      411 101 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 52.929.000   52.929.000 
      412 102 Социјални доприноси на терет послодавца 9.474.000   9.474.000 
      413 103 Накнаде у натури 250.000   250.000 
      414 104 Социјална давања запосленима 325.000 400.000 725.000 

      415 105 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

1.500.000 50.000 1.550.000 

      416 106 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

220.000   220.000 

      421 107 Стални трошкови  7.500.000 400.000 7.900.000 
      422 108 Трошкови путовања 600.000 500.000 1.100.000 
      423 109 Услуге по уговору                10.000.000 2.200.000 12.200.000 
      424 110 Специјализоване услуге  600.000 600.000 1.200.000 
      425 111 Текуће поправке и одржавање 700.000 150.000 850.000 
      426 112 Материјал 2.302.000 600.000 2.902.000 
      441 113 Отплата домаћих камата  40.000 40.000 
      481 114 Дотације невладиним организацијама    20.000 20.000 
      482 115 Порези, обавезне таксе и казне 250.000 30.000 280.000 
      483 116 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.000.000  1.000.000 
      512 117 Машине и опрема  350.000 500.000 850.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе 

      

      01   Приходи из буџета 88.000.000   88.000.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   5.490.000 5.490.000 
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          Укупно за главу 3.02 - Народно позориште  
''Тоша Јовановић'' 

88.000.000 5.490.000 93.490.000 

  3.03       ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА  ''ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН''       

      411 118 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)  23.217.000   23.217.000 
      412 119 Социјални доприноси на терет послодавца 4.160.000   4.160.000 
      413 120 Накнаде у натури 200.000   200.000 
      414 121 Социјална давања запосленима 400.000   400.000 

      415 122 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

1.400.000   1.400.000 

      416 123 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 100.000 

  
100.000 

      421 124 Стални трошкови  2.200.000 200.000 2.400.000 
      422 125 Трошкови путовања 400.000   400.000 
      423 126 Услуге по уговору               3.500.000 1.050.000 4.550.000 
      424 127 Специјализоване услуге  500.000 1.100.000 1.600.000 
      425 128 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 100.000 1.100.000 
      426 129 Материјал 300.000 100.000 400.000 
      431 130 Амортизација некретнина и опреме  50.000 50.000 
      482 131 Порези, обавезне таксе и казне  100.000 100.000 
      512 132 Машине и опрема  100.000 400.000 500.000 
      515 133 Нематеријална имовина  951.000 300.000 1.251.000 
      522 134 Залихе производње 300.000 1.000.000 1.300.000 
      523 135 Залихе робе за даљу продају  900.000 900.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе       

      01   Приходи из буџета 38.728.000   38.728.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   5.300.000 5.300.000 

          Укупно за главу 3.03 - Градска библиотека  
''Жарко Зрењанин'' 

38.728.000 5.300.000 44.028.000 

  3.04       НАРОДНИ МУЗЕЈ        
      411 136 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 31.693.000   31.693.000 
      412 137 Социјални доприноси на терет послодавца 5.657.000   5.657.000 
      413 138 Накнаде у натури 131.000   131.000 
      414 139 Социјална давања запосленима 60.000 540.000 600.000 

      415 140 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

1.112.000   1.112.000 

      416 141 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 65.000 

  
65.000 

      421 142 Стални трошкови  6.831.000   6.831.000 
      422 143 Трошкови путовања 75.000   75.000 
      423 144 Услуге по уговору                2.650.000   2.650.000 
      424 145 Специјализоване услуге  250.000   250.000 
      424 146 Наменска средства     
      425 147 Текуће поправке и одржавање 500.000   500.000 
      426 148 Материјал 700.000   700.000 
      482 149 Порези, обавезне таксе и казне 50.000 500.000 550.000 
      483 150 Новчане казне и пенали по решењу судова 350.000   350.000 
      512 151 Машине и опрема  400.000   400.000 
      513 152 Остала основна средства 100.000   100.000 
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          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе       

      01   Приходи из буџета 50.624.000   50.624.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   1.040.000 1.040.000 
          Укупно за главу 3.04 - Народни музеј 50.624.000 1.040.000 51.664.000 

  3.05       САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА        
      411 153 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 10.210.000   10.210.000 
      412 154 Социјални доприноси на терет послодавца 1.828.000   1.828.000 
      413 155 Накнаде у натури 50.000   50.000 
      414 156 Социјална давања запосленима 400.000   400.000 

      415 157 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

519.000 
  

519.000 

      421 158 Стални трошкови  600.000   600.000 
      422 159 Трошкови путовања 233.000 250.000 483.000 
      423 160 Услуге по уговору                1.500.000 100.000 1.600.000 
      424 161 Специјализоване услуге  1.500.000 1.291.000 2.791.000 
      425 162 Текуће поправке и одржавање 300.000   300.000 
      426 163 Материјал 660.000   660.000 
      512 164 Машине и опрема  100.000 100.000 200.000 
      513 165 Остала основна средства 100.000   100.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе       

      01   Приходи из буџета 18.000.000   18.000.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   1.741.000 1.741.000 
          Укупно за главу 3.05 - Савремена галерија 18.000.000 1.741.000 19.741.000 

  3.06       КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       
      411 166 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)  19.500.000   19.500.000 
      412 167 Социјални доприноси на терет послодавца 3.492.000   3.492.000 
      413 168 Накнаде у натури 131.000   131.000 
      414 169 Социјална давања запосленима 145.000   145.000 

      415 170 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

813.000   813.000 

      416 171 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 290.000 

  
290.000 

      421 172 Стални трошкови  8.050.000 700.000 8.750.000 
      422 173 Трошкови путовања  100.000 100.000 
      423 174 Услуге по уговору                1.200.000 1.050.000 2.250.000 
      424 175 Специјализоване услуге  2.200.000 180.000 2.380.000 
      425 176 Текуће поправке и одржавање 700.000 650.000 1.350.000 
      426 177 Материјал  500.000 500.000 
      482 178 Порези, обавезне таксе и казне  50.000 50.000 
      512 179 Машине и опрема  250.000 200.000 450.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе       

      01   Приходи из буџета 36.771.000   36.771.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   3.430.000 3.430.000 
          Укупно за главу 3.06 - Културни центар 36.771.000 3.430.000 40.201.000 

  3.07       ИСТОРИЈСКИ АРХИВ       

      411 180 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 14.302.000 1.950.000 16.252.000 
      412 181 Социјални доприноси на терет послодавца 2.560.000 350.000 2.910.000 
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      413 182 Накнаде у натури 36.000   36.000 
      414 183 Социјална давања запосленима 233.000   233.000 

      415 184 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

614.000 100.000 714.000 

      416 185 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

32.000   32.000 

      421 186 Стални трошкови 382.000 160.000 542.000 
      423 187 Услуге по уговору                1.200.000   1.200.000 
      424 188 Специјализоване услуге 200.000 50.000 250.000 
      425 189 Текуће поправке и одржавање 50.000 50.000 100.000 
      426 190 Материјал 75.000 100.000 175.000 
      512 191 Машине и опрема 600.000 60.000 660.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе       

      01   Приходи из буџета 20.284.000   20.284.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   2.820.000 2.820.000 
          Укупно за главу 3.07 - Историјски архив 20.284.000 2.820.000 23.104.000 

  3.08       ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ       

      411 192 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 10.877.000 1.000.000 11.877.000 
      412 193 Социјални доприноси на терет послодавца 1.947.000 180.000 2.127.000 
      413 194 Накнаде у натури 30.000 30.000 60.000 
      414 195 Социјална давања запосленима 150.000 100.000 250.000 

      415 196 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

332.000 20.000 352.000 

      421 197 Стални трошкови 650.000 445.000 1.095.000 
      422 198 Трошкови путовања 40.000 470.000 510.000 
      423 199 Услуге по уговору 3.500.000 1.570.000 5.070.000 
      424 200 Специјализоване услуге 20.000 420.000 440.000 
      425 201 Текуће поправке и одржавање 200.000 2.950.000 3.150.000 
      426 202 Материјал 240.000 710.000 950.000 
      482 203 Порези, обавезне таксе и казне  30.000 30.000 
      483 204 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000   200.000 
      512 205 Машине и опрема   300.000 300.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе       

      01   Приходи из буџета 18.186.000   18.186.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   8.225.000 8.225.000 

          Укупно за главу 3.08 - Завод за заштиту 
споменика културе 

18.186.000 8.225.000 26.411.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  820 Услуге културе       

      01   Приходи из буџета 270.593.000   270.593.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   28.046.000 28.046.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
820 Услуге културе 270.593.000 28.046.000 298.639.000 

          УКУПНО КУЛТУРА  270.593.000 28.046.000 298.639.000 

          ФИЗИЧКА КУЛТУРА       
    810     Услуге рекреације и спорта       

  3.09       ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН 
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      411 206 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 31.050.000   31.050.000 
      412 207 Социјални доприноси на терет послодавца 5.565.000   5.565.000 
      412 208 Накнаде у натури 100.000   100.000 
      414 209 Социјална давања запосленима 200.000   200.000 
      415 210 Накнаде трошкова за запослене 1.736.000   1.736.000 

      416 211 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

 
60.000 

  
60.000 

      421 212 Стални трошкови 23.200.000 500.000 23.700.000 
      423 213 Услуге по уговору 1.700.000 1.300.000 3.000.000 
      424 214 Специјализоване услуге  900.000 100.000 1.000.000 
      425 215 Текуће поправке и одржавање 7.000.000 620.000 7.620.000 
      426 216 Материјал 2.050.000 500.000 2.550.000 
      482 217 Порези, обавезне таксе и казне  300.000 300.000 
      483 218 Новчане казне и пенали по решењу судова  150.000 150.000 
      512 219 Машине и опрема 3.000.000   3.000.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 Услуге рекреације и 
спорта 

      

      01   Приходи из буџета 76.561.000   76.561.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   3.470.000 3.470.000 

          

Укупно за функционалну класификацију 
810  Услуге рекреације и спорта и главу 3.09 
-Јавна установа "Спортски објекти" 
Зрењанин 

76.561.000 3.470.000 80.031.000 

  3.10       СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ    

      

      481 220 Средства за финансирање пројеката у 
физичкој култури 

 
58.500.000 

 
500.000 59.000.000 

 
У оквиру ове апропријације финансирају се: 
функционисање Спортског савеза и спортски 
клубови  

 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 Услуге рекреације и 
спорта 

      

      01   Приходи из буџета 53.500.000   53.500.000 

      08   Донације од невладиних оргаиизација и 
појединаца 

5.000.000   5.000.000 

          

Укупно за за функционалну класификацију 
810  Услуге рекреације и спорта и главу 3.10 
- Средствс за финансирање спортских 
клубова 

58.500.000 500.000 59.000.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 Услуге рекреације и 
спорта 

      

      01   Приходи из буџета 120.061.000   120.061.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   3.970.000 3.970.000 
      07   Донације од осталих нивоа власти 10.000.000   10.000.000 

      08   Донације од невладиних оргаиизација и 
појединаца 

5.000.000   5.000.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
810 Услуге рекреације и спорта 

135.061.000 3.970.000 139.031.000 

          УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА 135.061.000 3.970.000 139.031.000 

    911     Предшколско образовање       
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  3.11       ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ        
      411 221 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 190.859.000 469.000 191.328.000 
      412 222 Социјални доприноси на терет послодавца 34.177.000 84.000 34.261.000 
      413 223 Накнаде у натури 1.195.000 321.000 1.516.000 
      414 224 Социјална давања запосленима 1.280.000 10.174.000 11.454.000 

      415 225 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

8.575.000 4.500.000 13.075.000 

      416 226 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

600.000   600.000 

      421 227 Стални трошкови 90.000 13.490.000 13.580.000 
      421 228 Стални трошкови - наменска средства 7.550.000  7.550.000 
      422 229 Трошкови путовања  1.072.000 1.072.000 
      423 230 Услуге по уговору  2.532.000 2.532.000 
      424 231 Специјализоване услуге  4.940.000 4.940.000 
      425 232 Текуће поправке и одржавање 780.000 5.020.000 5.800.000 
      426 233 Материјал 300.000 31.326.000 31.626.000 
      482 234 Порези, обавезне таксе и казне   350.000 350.000 
      483 235 Новчане казне и пенали по решењу судова  200.000 200.000 
      511 236 Зграде и грађевински објекти   52.700.000 52.700.000 
      512 237 Машине и опрема 500.000 6.850.000 7.350.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију  911 Предшколско 
образовање       

      01   Приходи из буџета 238.356.000   238.356.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   134.028.000 134.028.000 

      07   Донације од осталих нивоа власти 7.550.000   7.550.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
911  и главу 3.11  Предшколско образовање 

245.906.000 134.028.000 379.934.000 

          УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 245.906.000 134.028.000 379.934.000 

    160     Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту       

  3.12       СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА       

      481 238 Плате,додаци и накнаде запослених  са 
социјалним доприносима на терет послодавца  

9.772.000   9.772.000 

  
  
  
  
  

У оквиру ове апропријације финансирају се 
плате додаци и накнаде запослених  са 
социјалним доприносима на терет послодавца  
следећим невладиним организацијама: Савезу 
слепих, Општинској организацији глувих и 
наглувих, Параплегичарима, Пријатељима 
деце, Савезу аматерских КУД и Позоришту 
Мадач 

  
  
  

      481 239 Социјална давања запосленима - Позориште 
Мадач 

250.000   250.000 

      481 240 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

188.000   188.000 

  
  
  
  
  

У оквиру ове апропријације финансирају се 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла следећим невладиним 
организацијама: Савезу аматерских КУД и 
Позоришту Мадач 
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      481 241 Стални трошкови 1.120.000   1.120.000 
  
  
  
  
  

У оквиру ове апропријације финансирају се 
Стални трошкови следећим невладиним 
организацијама: Савезу аматерских КУД и 
Позоришту Мадач 

  
  
  

      481 242 Услуге по уговору - Позориште Мадач 1.200.000   1.200.000 
      481 243 Специјализоване услуге 1.172.000 150.000 1.322.000 

  
  
  
  
  

У оквиру ове апропријације финансирају се 
Специјализоване услуге следећим невладиним 
организацијама: Савезу слепих, Општинској 
организацији глувих и наглувих,    Савезу 
аматерских КУД , Позоришту Мадач и Савезу 
инвалида рада 

  
  
  

      481 244 Текуће поправке и одржавање - Позориште 
Мадач 

50.000   50.000 

      481 245  Материјал 382.000   382.000 

  
  
  
  
  

У оквиру ове апропријације финансира се 
Материјал следећим невладиним 
организацијама: Савезу слепих, Општинској 
организацији глувих и наглувих,    Савезу 
аматерских КУД и Позоришту Мадач  

  
  
  

      481 246 Машине и опрема - Позориште Мадач 70.000   70.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 160 Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту       

      01   Приходи из буџета 14.204.000   14.204.000 

          Укупно за главу 3.12 Средства за 
функционисање Невладиних организација 14.204.000 150.000 14.354.000 

  3.13       
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

      

      481 247 Средства за финансирање   пројеката и   
програмских активности Црвеног крста 

4.300.000   4.300.000 

      481 248 Средства за финансирање   пројеката 
Аматерских КУД по конкурсу 

2.000.000   2.000.000 

      481 249 Средства за финансирање осталих  пројеката  
НВО по конкурсу 

8.000.000   8.000.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 160 Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 

      

      01   Приходи из буџета 14.300.000   14.300.000 

          
Укупно за главу 3.13 Средства за 
финансирање пројеката Невладиних 
организација 

14.300.000  14.300.000 

          

Укупно за функционалну класификацију 
160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту и главе: 
3.11 Средства за функционисање 
Невладиних организација  и  3.12 Средства 
за финансирање пројеката Невладиних 
организација 

28.504.000 150.000 28.654.000 

    320     Услуге противпожарне заштите       

  3.14       ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА       
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     481 250 Средства за финансирање противпожарне 
заштите 

6.000.000   6.000.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 320 Услуге противпожарне 
заштите 

      

      01   Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000 

          
Укупно за  функционалну класификацију 
320 Услуге противпожарне заштите и главу 
3.14 - Противпожарна заштита 

6.000.000  6.000.000 

    500     Заштита животне средине       
  3.15       ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       
      424 251 Фонд за заштиту животне средине 150.000.000   150.000.000 
      423 252   Сузбијање зоонозе -третирање комараца 10.000.000   10.000.000 

      423 253   Сузбијање зоонозе -Уништавање крпеља 500.000   500.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију  500 Заштита животне 
средине       

      01   Приходи из буџета 160.500.000   160.500.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
500  и главу 3.15  Заштита животне средине 160.500.000  160.500.000 

  3.16       МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ       
    430     Гориво и енергија       

      425 254 Накнада од експлоатације минералних 
сировина 150.000.000   150.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  430 Гориво и енергија       

      01   Приходи из буџета 150.000.000   150.000.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
430 Гориво и енергија и главу 3.16 - 
Минералне сировине 

150.000.000  150.000.000 

    360     Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту       

  3.17       
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА 

      

      463 255 
Средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина 

55.000.000   55.000.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију  360 Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту 

      

      01   Приходи из буџета       

          

Укупно за функционалну класификацију 
360 Јавни ред и безбедност некласификован 
на другом месту и главу 3.17 - Средства за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја 

55.000.000   55.000.000 

  3.18       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    160     Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту       

          МЗ АРАДАЦ       
      411 256 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 500.000   500.000 
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      412 257 Социјални доприноси на терет послодавца 90.000   90.000 
      421 258 Стални трошкови 300.000   300.000 
      425 259 Текуће поправке и одржавање 533.000   533.000 
      426 260 Материјал 200.000   200.000 
          УКУПНО МЗ АРАДАЦ 1.623.000  1.623.000 

          МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ       
      411 261 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 650.000   650.000 
      412 262 Социјални доприноси на терет послодавца 117.000   117.000 
      421 263 Стални трошкови 240.000   240.000 
      425 264 Текуће поправке и одржавање 292.000   292.000 
      426 265 Материјал 100.000   100.000 
          УКУПНО МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 1.399.000  1.399.000 

          МЗ БЕЛО БЛАТО       
      411 266 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 580.000   580.000 

      411 267 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

404.000   404.000 

      412 268 Социјални доприноси на терет послодавца 103.000   103.000 

      412 269 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

73.000   73.000 

      421 270 Стални трошкови 300.000   300.000 
      423 271 Услуге по уговору - самодопринос 500.000   500.000 
      424 272 Специјализоване услуге - самодопринос 100.000   100.000 
      425 273 Текуће поправке и одржавање 245.000   245.000 
      425 274 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 500.000   500.000 
      426 275 Материјал 100.000   100.000 
      426 276 Материјал - самодопринос 223.000   223.000 

      481 277 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

200.000   200.000 

         УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО 3.328.000  3.328.000 

          МЗ БОТОШ       
      411 278 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 400.000   400.000 
      412 279 Социјални доприноси на терет послодавца 72.000   72.000 
      421 280 Стални трошкови- самодопринос 400.000   400.000 
      422 281 Трошкови путовања- самодопринос 60.000   60.000 
      423 282 Услуге по уговору- самодопринос 200.000   200.000 
      424 283 Специјализоване услуге- самодопринос 65.000   65.000 
      425 284 Текуће поправке и одржавање 341.000   341.000 
      426 285 Материјал 150.000   150.000 

      481 286 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

225.000   225.000 

      482 287 Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос 550.000   550.000 
         УКУПНО МЗ БОТОШ 2.463.000  2.463.000 

         МЗ ЕЛЕМИР       
      411 288 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 661.000   661.000 

      411 289 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)-
самодопринос 

1.814.000   1.814.000 

      412 290 Социјални доприноси на терет послодавца 119.000   119.000 

      412 291 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

325.000   325.000 

      421 292 Стални трошкови - самодопринос 900.000   900.000 
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      422 293 Трошкови путовања -самодопринос 10.000   10.000 
      423 294 Услуге по уговору - самодопринос 250.000   250.000 
      424 295 Специјализоване услуге - самодопринос 1.200.000   1.200.000 
      425 296 Текуће поправке и одржавање 582.000   582.000 
      425 297 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 300.000   300.000 
      426 298 Материјал 200.000   200.000 
      426 299 Материјал - самодопринос 50.000   50.000 

      481 300 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

4.000.000   4.000.000 

      482 301 Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос 10.000   10.000 
      511 302 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 41.000   41.000 
      512 303 Машине и опрема - самодопринос 100.000   100.000 
          УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР 10.562.000  10.562.000 

          МЗ ЕЧКА       
      411 304 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 440.000   440.000 

      411 305 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

789.000   789.000 

      412 306 Социјални доприноси на терет послодавца 79.000   79.000 

      412 307 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

141.000   141.000 

      415 308 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла - самодопринос 

60.000   60.000 

      421 309 Стални трошкови  300.000   300.000 
      421 310 Стални трошкови - самодопринос 50.000   50.000 
      423 311 Услуге по уговору - самодопринос 300.000   300.000 
      425 312 Текуће поправке и одржавање 382.000   382.000 
      425 313 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 220.000   220.000 
      426 314 Материјал 300.000   300.000 
      426 315 Материјал - самодопринос 190.000   190.000 

      481 316 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

200.000   200.000 

      482 317 Порези обавезне таксе и казне - самодопринос 50.000   50.000 
          УКУПНО МЗ ЕЧКА 3.501.000  3.501.000 

          МЗ ЈАНКОВ МОСТ        
      411 318 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 410.000   410.000 
      412 319 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 320 Стални трошкови - самодопринос 400.000   400.000 
      423 321 Услуге по уговору - самодопринос 100.000   100.000 
      425 322 Текуће поправке и одржавање 153.000   153.000 
      425 323 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 700.000   700.000 
      426 324 Материјал 61.000   61.000 

      481 325 Дотације невладиним организацијама - 
самодопринос 

150.000   150.000 

      512 326 Машине и опрема - самодопринос 150.000   150.000 
          УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ 2.198.000  2.198.000 

          МЗ КЛЕК       
      411 327 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 570.000   570.000 

      411 328 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

300.000   300.000 

      412 329 Социјални доприноси на терет послодавца 103.000   103.000 
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      412 330 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

54.000   54.000 

      421 331 Стални трошкови - самодопринос 240.000   240.000 
      423 332 Услуге по уговору - самодопринос 1.700.000   1.700.000 
      425 333 Текуће поправке и одржавање 347.000   347.000 
      425 334 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 1.256.000   1.256.000 
      426 335 Материјал 135.000   135.000 
      426 336 Материјал - самодопринос 500.000   500.000 

      472 337 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
самодопринос  

300.000   300.000 

      481 338 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

3.500.000   3.500.000 

      482 339 Порези обавезне таксе и казне - самодопринос 150.000   150.000 
          УКУПНО МЗ КЛЕК 9.155.000  9.155.000 

          МЗ КНИЋАНИН       
      411 340 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 450.000   450.000 

      411 341 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

272.000   272.000 

      412 342 Социјални доприноси на терет послодавца 81.000   81.000 

      412 343 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

48.000   48.000 

      421 344 Стални трошкови - самодопринос 100.000   100.000 
      423 345 Услуге по уговору - самодопринос 200.000   200.000 
      424 346 Специјализоване услуге - самодопринос 50.000   50.000 
      425 347 Текуће поправке и одржавање 326.000   326.000 
      425 348 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 300.000   300.000 
      426 349 Материјал 111.000   111.000 
      426 350 Материјал - самодопринос 100.000   100.000 

      481 351 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

300.000   300.000 

      482 352 Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос 30.000   30.000 
          УКУПНО МЗ КНИЋАНИН 2.368.000  2.368.000 

          МЗ ЛАЗАРЕВО       
      411 353 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 530.000   530.000 

      411 354 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

577.000   577.000 

      412 355 Социјални доприноси на терет послодавца 95.000   95.000 

      412 356 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

103.000   103.000 

      421 357 Стални трошкови - самодопринос 500.000   500.000 
      423 358 Услуге по уговору - самодопринос 400.000   400.000 
      424 359 Специјализоване услуге - самодопринос 300.000   300.000 
      425 360 Текуће поправке и одржавање 430.000   430.000 
      425 361 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 1.620.000   1.620.000 
      426 362 Материјал 133.000   133.000 
      426 363 Материјал - самодопринос 650.000   650.000 

      481 364 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

1.800.000   1.800.000 

      511 365 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 1.000.000   1.000.000 
      512 366 Машине и опрема - самодопринос 100.000   100.000 
          УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО 8.238.000  8.238.000 
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УКУПНО 

          МЗ ЛУКИНО СЕЛО       
      411 367 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 410.000   410.000 
      412 368 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 369 Стални трошкови 150.000   150.000 
      425 370 Текуће поправке и одржавање 188.000   188.000 
      426 371 Материјал 100.000   100.000 
          УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО 922.000  922.000 

          МЗ ЛУКИЋЕВО       
      411 372 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 616.000   616.000 

      411 373 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

198.000   198.000 

      412 374 Социјални доприноси на терет послодавца 111.000   111.000 

      412 375 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

36.000   36.000 

      421 376 Стални трошкови -самодопринос 669.000   669.000 
      423 377 Услуге по уговору - самодопринос 990.000   990.000 
      425 378 Текуће поправке и одржавање 74.000   74.000 
      425 379 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 388.000   388.000 
      426 380 Материјал 308.000   308.000 
      426 381 Материјал - самодопринос 227.000   227.000 

      472 382 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
самодопринос  

312.000   312.000 

      481 383 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

1.180.000   1.180.000 

          УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО 5.109.000  5.109.000 

          МЗ МЕЛЕНЦИ       
      411 384 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 410.000   410.000 
      412 385 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 386 Стални трошкови 500.000   500.000 
      425 387 Текуће поправке и одржавање 819.000   819.000 
      426 388 Материјал 332.000   332.000 
          УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ 2.135.000  2.135.000 

          МЗ МИХАЈЛОВО       
      411 389 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 540.000   540.000 
      412 390 Социјални доприноси на терет послодавца 97.000   97.000 
      421 391 Стални трошкови 300.000   300.000 
      425 392 Текуће поправке и одржавање 165.000   165.000 
      426 393 Материјал 76.000   76.000 
          УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО 1.178.000  1.178.000 

          МЗ ОРЛОВАТ       
      411 394 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 410.000   410.000 
      412 395 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 396 Стални трошкови 180.000   180.000 
      425 397 Текуће поправке и одржавање 272.000   272.000 
      426 398 Материјал 100.000   100.000 
          УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ  1.036.000  1.036.000 

          МЗ ПЕРЛЕЗ       
      411 399 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 420.000   420.000 

      411 400 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

419.000   419.000 
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      412 401 Социјални доприноси на терет послодавца 75.000   75.000 

      412 402 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

75.000   75.000 

      421 403 Стални трошкови - самодопринос 530.000   530.000 
      423 404 Услуге по уговору - самодопринос 700.000   700.000 
      424 405 Специјализоване услуге - самодопринос 150.000   150.000 
      425 406 Текуће поправке и одржавање 585.000   585.000 
      425 407 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 1.000.000   1.000.000 
      426 408 Материјал 200.000   200.000 
      426 409 Материјал - самодопринос 416.000   416.000 

      481 410 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

700.000   700.000 

      482 411 Порези, обавезне таксе и казне - самодопринос 10.000   10.000 
          УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ 5.280.000  5.280.000 

          МЗ СТАЈИЋЕВО       
      411 412 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 450.000   450.000 

      411 413 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

738.000   738.000 

      412 414 Социјални доприноси на терет послодавца 80.000   80.000 

      412 415 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

132.000   132.000 

      421 416 Стални трошкови - самодопринос 350.000   350.000 
      423 417 Услуге по уговору - самодопринос 200.000   200.000 
      424 418 Специјализоване услуге - самодопринос 50.000   50.000 
      425 419 Текуће поправке и одржавање 429.000   429.000 
      425 420 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 750.000   750.000 
      426 421 Материјал 150.000   150.000 
      426 422 Материјал - самодопринос 150.000   150.000 

      481 423 Дотације невладиним  организацијама - 
самодопринос 

350.000   350.000 

      511 424 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 280.000   280.000 
          УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО 4.109.000  4.109.000 

          МЗ ТАРАШ       
      411 425 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 440.000   440.000 
      412 426 Социјални доприноси на терет послодавца 79.000   79.000 
      421 427 Стални трошкови 180.000   180.000 
      422 428 Трошкови путовања 20.000   20.000 
      425 429 Текуће поправке и одржавање 200.000   200.000 
      425 430 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 230.000   230.000 
      426 431 Материјал 148.000   148.000 
          УКУПНО МЗ ТАРАШ 1.297.000  1.297.000 

          МЗ ТОМАШЕВАЦ       
      411 432 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 440.000   440.000 
      412 433 Социјални доприноси на терет послодавца 79.000   79.000 
      421 434 Стални трошкови 240.000   240.000 
      421 435 Стални трошкови - самодопринос 55.000   55.000 
      425 436 Текуће поправке и одржавање 330.000   330.000 
      426 437 Материјал 124.000   124.000 
          УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ 1.268.000  1.268.000 

          МЗ ФАРКАЖДИН       
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      411 438 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 616.000   616.000 
      412 439 Социјални доприноси на терет послодавца 110.000   110.000 
      421 440 Стални трошкови 180.000   180.000 
      421 441 Стални трошкови - самодопринос 40.000   40.000 
      425 442 Текуће поправке и одржавање 209.000   209.000 
      426 443 Материјал 120.000   120.000 
         УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН 1.275.000  1.275.000 

          МЗ ЧЕНТА       
      411 444 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 430.000   430.000 
      412 445 Социјални доприноси на терет послодавца 78.000   78.000 
      421 446 Стални трошкови 400.000   400.000 
      422 447 Трошкови путовања  80.000   80.000 
      424 448 Специјализоване услуге 100.000   100.000 
      425 449 Текуће поправке и одржавање 416.000   416.000 
      426 450 Материјал 194.000   194.000 
         УКУПНО МЗ ЧЕНТА 1.698.000  1.698.000 

         МЗ ЗЛАТИЦА       
      411 451 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 400.000   400.000 

      411 452 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

210.000   210.000 

      412 453 Социјални доприноси на терет послодавца 72.000   72.000 

      412 454 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

38.000   38.000 

      421 455 Стални трошкови - самодопринос 250.000   250.000 
      423 456 Услуге по уговору - самодопринос 132.000   132.000 
      425 457 Текуће поправке и одржавање 50.000   50.000 
      425 458 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 690.000   690.000 
      426 459 Материјал 135.000   135.000 
      426 460 Материјал - самодопринос 60.000   60.000 

      481 461 Дотације невладиним организацијама 
самодопринос 

120.000   120.000 

          УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА 2.157.000  2.157.000 

          МЗ МУЖЉА       
      411 462 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 440.000   440.000 
      412 463 Социјални доприноси на терет послодавца 78.000   78.000 
      421 464 Стални трошкови 180.000   180.000 
      421 465 Стални трошкови - самодопринос 35.000   35.000 
      423 466 Услуге по уговору - самодопринос 37.000   37.000 
      425 467 Текуће поправке и одржавање 97.000   97.000 
      425 468 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 15.000   15.000 
      426 469 Материјал 50.000   50.000 
      426 470 Материјал - самодопринос 60.000   60.000 

      481 471 Дотације невладиним организацијама - 
самодопринос 

53.000   53.000 

          УКУПНО МЗ МУЖЉА 1.045.000  1.045.000 

          МЗ ГРАДНУЛИЦА       
      411 472 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 420.000   420.000 
      412 473 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 474 Стални трошкови 285.000   285.000 
      423 475 Услуге по уговору - самодопринос 63.000   63.000 
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      425 476 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 315.000   315.000 
      511 477 Зграде и грађевински објекти - самодопринос 122.000   122.000 
      426 478 Материјал 15.000   15.000 
          УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА 1.294.000  1.294.000 

          МЗ ''ЗЕЛЕНО  ПОЉЕ ''       

      411 479 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 590.000   590.000 
      412 480 Социјални доприноси на терет послодавца 106.000   106.000 
      421 481 Стални трошкови 420.000   420.000 
      421 482 Стални трошкови - самодопринос 100.000   100.000 
      425 483 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 160.000   160.000 
      512 484 Машине и опрема - самодопринос 150.000   150.000 
          УКУПНО МЗ ''ЗЕЛЕНО  ПОЉЕ'' 1.526.000  1.526.000 

          МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ''       

      411 485 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 660.000   660.000 

      411 486 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

424.000   424.000 

      412 487 Социјални доприноси на терет послодавца 119.000   119.000 

      412 488 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

76.000   76.000 

      421 489 Стални трошкови 300.000   300.000 
          УКУПНО МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ'' 1.579.000  1.579.000 

          МЗ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''        

      411 490 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 680.000   680.000 

      411 491 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) - 
самодопринос 

1.272.000   1.272.000 

      412 492 Социјални доприноси на терет послодавца 122.000   122.000 

      412 493 Социјални доприноси на терет послодавца - 
самодопринос 

228.000   228.000 

      421 494 Стални трошкови 300.000   300.000 
      425 495 Текуће поправке и одржавање - самодопринос 500.000   500.000 
          УКУПНО МЗ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''  3.102.000  3.102.000 

          МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР''       

      411 496 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 616.000   616.000 
      412 497 Социјални доприноси на терет послодавца 111.000   111.000 
      421 498 Стални трошкови  300.000   300.000 
      425 499 Текуће поправке и одржавање -самодопринос 1.500.000   1.500.000 
          УКУПНО МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР'' 2.527.000  2.527.000 

          МЗ ''САВА КОВАЧЕВИЋ''        

      411 500 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 413.000   413.000 

      412 501 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 502 Стални трошкови 240.000   240.000 

      425 503 Текуће поправке и одржавање -самодопринос 40.000   40.000 

          УКУПНО МЗ ''САВА КОВАЧЕВИЋ''  767.000  767.000 

          МЗ ''ШУМИЦА''        

      411 504 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 441.000   441.000 
      412 505 Социјални доприноси на терет послодавца 79.000   79.000 
      421 506 Стални трошкови 200.000   200.000 
          УКУПНО МЗ '''' ШУМИЦА''''  720.000  720.000 

          МЗ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''        
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      411 507 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 450.000   450.000 
      412 508 Социјални доприноси на терет послодавца 81.000   81.000 
      421 509 Стални трошкови 420.000   420.000 
          УКУПНО МЗ ''' ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''  951.000  951.000 

          МЗ ''ЦЕНТАР''        

      411 510 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 650.000   650.000 
      412 511 Социјални доприноси на терет послодавца 116.000   116.000 
      421 512 Стални трошкови 180.000   180.000 
          УКУПНО МЗ ''ЦЕНТАР''  946.000  946.000 

          МЗ ''НИКОЛА ТЕСЛА''        

      411 513 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 410.000   410.000 
      412 514 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 515 Стални трошкови 300.000   300.000 
          УКУПНО МЗ ''НИКОЛА ТЕСЛА''  784.000  784.000 

          МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ''        

      411 516 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 660.000   660.000 
      412 517 Социјални доприноси на терет послодавца 119.000   119.000 
      421 518 Стални трошкови 180.000   180.000 
          УКУПНО МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ'' 959.000  959.000 

          МЗ ''БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА''        

      411 519 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 410.000   410.000 
      412 520 Социјални доприноси на терет послодавца 74.000   74.000 
      421 521 Стални трошкови 240.000   240.000 
          УКУПНО МЗ ''БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА''  724.000  724.000 

          МЗ ''МАЛА АМЕРИКА''        

      411 522 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 570.000   570.000 
      412 523 Социјални доприноси на терет послодавца 102.000   102.000 
      421 524 Стални трошкови 200.000   200.000 
          УКУПНО МЗ ''МАЛА АМЕРИКА''  872.000  872.000 

      424 525 Средства за програме и пројекте, асоцијације 
месних заједница града Зрењанина 

2.000.000   2.000.000 

      425 526 Средства за развој месних заједница 30.000.000   30.000.000 
      423 527 Накнаде члановима изборне комисије 500.000   500.000 

      423 528 Средства за развој месних заједница - 
одржавање комуналне хигијене 

6.200.000   6.200.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 160 Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту 

      

      01   Приходи из буџета 128.795.000   128.795.000 

          

Уукупно за функционалну класификацију 
160 Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту и Главу 
3.18 Месне заједнице 

128.795.000  128.795.000 

          ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА        

    620     Развој заједнице       

  3.19       ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" 

      

      411 529 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 68.100.000   68.100.000 
      412 530 Социјални доприноси на терет послодавца 12.200.000   12.200.000 
      413 531 Накнаде у натури 300.000 200.000 500.000 
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      414 532 Социјална давања запосленима  1.750.000 2.200.000 3.950.000 

      415 533 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

500.000 1.000.000 1.500.000 

      416 534 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1.525.000 200.000 
1.725.000 

      421 535 Стални трошкови 24.780.000 5.120.000 29.900.000 
      422 536 Трошкови путовања 400.000 400.000 800.000 
      423 537 Услуге по уговору 9.230.000 6.500.000 15.730.000 
      424 538 Специјализоване услуге 35.425.000 26.900.000 62.325.000 
      425 539 Текуће поправке и одржавање 301.466.000 412.600.000 714.066.000 
      426 540 Материјал 7.200.000 2.580.000 9.780.000 

      451 541  Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 

20.000.000   
20.000.000 

      481 542 Дотације невладиним  организацијама  100.000 100.000 
      482 543 Порези, обавезне таксе и казне 15.000.000 6.100.000 21.100.000 

      483 544 Новчане казне и пенали по решењу судова и 
судских тела 

6.800.000 700.000 7.500.000 

      511 545 Зграде и грађевински објекти 438.366.000 2.894.300.000 3.332.666.000 
      512 546 Машине и опрема             3.410.000 2.790.000 6.200.000 
      541 547 Земљиште 10.000.000   10.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  620       

      01   Приходи из буџета 956.452.000   956.452.000 
      04   Сопствени приходи буџетских корисника   3.361.690.000 3.361.690.000 

          

Укупно за функционалну класификацију 
620 Развој заједнице и Главу 3.19 ЈП 
" Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина" 

956.452.000 3.361.690.000 4.318.142.000 

    630     Водоснабдевање       
  3.20       ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"       
      451 548 Текуће субвенције 43.000.000   43.000.000 
      451 549 Капиталне субвенције 82.915.000   82.915.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  630  Водоснабдевање       

      01   Приходи из буџета 125.915.000   125.915.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
630 Водоснабдевање и Главу 3.20 - ЈКП " 
Водовод и канализација" 

125.915.000  125.915.000 

    510     Управљање отпадом       
  3.21       ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"       
      451 550 Одржавање јавно прометних површина 54.879.000   54.879.000 

      451 551 Одржавање јавних зелених површина 25.918.000   25.918.000 
      451 552 Одржавање гробаља 8.571.000   8.571.000 
      451 553 Зимска служба 6.223.000   6.223.000 
      451 554 Инвестиције 10.999.000   10.999.000 

      451 555 Средства за функционисање прихватилиште за 
псе и мачке 

11.410.000   11.410.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  510 Управљање отпадом       

      01   Приходи из буџета 118.000.000   118.000.000 
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Укупно за функционалну класификацију 
510 Управљање отпадом и Главу 3.21 - ЈКП 
" Чистоћа и зеленило" 

118.000.000  118.000.000 

    660     Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту       

  3.22       ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ " 
ЗРЕЊАНИН 

      

      411 556 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 55.114.000   55.114.000 
      412 557 Социјални доприноси на терет послодавца 9.866.000   9.866.000 
      413 558 Накнаде у натури  300.000 300.000 
      414 559 Социјална давања запосленима  1.280.000 1.280.000 

      415 560 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

3.042.000   3.042.000 

      416 561 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

360.000   
360.000 

      421 562 Стални трошкови 5.750.000 200.000 5.950.000 
      422 563 Трошкови путовања  600.000 600.000 
      423 564 Услуге по уговору 5.420.000 1.850.000 7.270.000 
      424 565 Специјализоване услуге 600.000 150.000 750.000 
      425 566 Текуће поправке и одржавање 2.000.000   2.000.000 
      426 567 Материјал 3.450.000 550.000 4.000.000 
      431 568 Амортизација  800.000 800.000 
      441 569 Отплата домаћих камата  30.000 30.000 
      444 570 Пратећи трошкови задуживања  50.000 50.000 
      465 571 Остале  дотације и трансфери 800.000   800.000 

      481 572 Дотације невладиним  организацијама  250.000 250.000 

      482 573 Порези, обавезне таксе и казне 7.600.000 50.000 7.650.000 
      483 574 Новчане казне и пенали по решењу судова  50.000 50.000 
      511 575 Зграде и грађевински објекти 20.000.000 240.000 20.240.000 
      512 576 Машине и опрема 1.000.000 500.000 1.500.000 
      522 577 Залихе производње  100.000 100.000 

          

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 660 Стамбени развој и 
развој заједнице некласификован на другом 
месту       

      01   Приходи из буџета 115.002.000   115.002.000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   7.000.000 7.000.000 

          

Укупно за функционалну класификацију 
660 тамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту и Главу 
3.22 - ЈКП "Пијаце и паркинзи" Зрењанин 

115.002.000 7.000.000 122.002.000 

    610     Стамбени развој       

  3.23       ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" 
ЗРЕЊАНИН 

      

      411 578 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 19.765.000   19.765.000 

      412 579 Социјални доприноси на терет послодавца 3.538.000   3.538.000 
      413 580 Накнаде у натури  200.000 200.000 
      414 581 Социјална давања запосленима 400.000 500.000 900.000 

      415 582 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

477.000 100.000 577.000 

      416 583 Награде запосленима и остали посебни   100.000 
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расходи 50.000 50.000 

      421 584 Стални трошкови 5.000.000 500.000 5.500.000 
      422 585 Трошкови путовања  30.000 30.000 
      423 586 Услуге по уговору  7.000.000 500.000 7.500.000 
      424 587 Специјализоване услуге 600.000 100.000 700.000 
      425 588 Текуће поправке и одржавање 10.000.000 170.000 10.170.000 
      426 589 Материјал 1.600.000 200.000 1.800.000 
      481 590 Дотације невладиним  организацијама  50.000 50.000 
      482 591 Порези, обавезне таксе и казне 15.070.000 450.000 15.520.000 
      483 592 Новчане казне и пенали по решењу судова 500.000 50.000 550.000 
      511 593 Зграде и грађевински објекти 24.000.000 35.000.000 59.000.000 
      512 594 Машине и опрема 1.000.000 1.200.000 2.200.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  610 Стамбени развој 

      

      01   Приходи из буџета 89.000.000  89.000.000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   39.100.000 39.100.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
610 Стамбени развој и Главу 3.23 - ЈП 
" Градска стамбена агенција" 

89.000.000 39.100.000 128.100.000 

    473     Туризам       

  3.24       ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА" 

      

      411 595 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21.800.000   21.800.000 
      412 596 Социјални доприноси на терет послодавца 3.902.000   3.902.000 
      413 597 Накнаде у натури 100.000   100.000 
      414 598 Социјална давања запосленима 100.000 980.000 1.080.000 

      415 599 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

1.800.000   1.800.000 

      416 600 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

 
60.000 

  
60.000 

      421 601 Стални трошкови 4.800.000 1.100.000 5.900.000 
      422 602 Трошкови путовања 800.000 500.000 1.300.000 
      423 603 Услуге по уговору 7.900.000 3.700.000 11.600.000 
      424 604 Специјализоване услуге 8.500.000 15.700.000 24.200.000 
      425 605 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 2.500.000 3.500.000 
      426 606 Материјал 1.400.000 760.000 2.160.000 
      441 607 Отплата домаћих камата 2.730.000 100.000 2.830.000 
      482 608 Порези, обавезне таксе и казне  100.000 800.000 900.000 
      483 609 Новчане казне и пенали по решењу судова 320.000 100.000 420.000 
      511 610 Зграде и грађевински објекти 5.370.000   5.370.000 
      512 611 Машине и опрема 700.000 1.100.000 1.800.000 
   523 612 Залихе робе за даљу продају  2.500.000 2.500.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  473 Туризам 

      

      01   Приходи из буџета 51.382.000  51.382.000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   29.840.000 29.840.000 

      07   Донације од осталих нивоа власти 10.000.000     

          
Укупно за функционалну класификацију 
473 Туризам и Главу 3.24 - ЈП"Туристички 
центар града Зрењанина" 

61.382.000 29.840.000 91.222.000 
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    830     Јавно информисање       
  3.25       ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН       
      451 613 ЈП "Радио" Зрењанин 22.000.000   22.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију   830 Јавно информисање       

      01   Приходи из буџета 22.000.000  22.000.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
830 Јавно информисање и Главу 3.25 ЈП 
" Радио Зрењанин" 

22.000.000  22.000.000 

  436   Остала енергија    

  3.26       ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" ЗРЕЊАНИН       
      451 614 ЈКП "Градска топлана" Зрењанин 20.000.000   0.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  436 Остала енергија            

      01   Приходи из буџета 20.000.000  20.000.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
436 Остала енергија и Главу 3.26 ЈКП 
" Градска топлана" Зрењанин 

20.000.000  20.000.000 

          
Извори финансирања за функционалне 
класификације: 620, 630, 510, 660, 610, 473,  
830 и 436       

      01   Приходи из буџета 1.507.751.000   1.507.751.000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   3.437.630.000 3.437.630.000 

          УКУПНО ЗА ЈАВНA ПРЕДУЗЕЋA 1.507.751.000 3.437.630.000 4.945.381.000 

  3.27       ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ 
РАЗВОЈА       

    421     Пољопривреда       
          Аграрни буџет       

      451 615 Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта 140.000.000   140.000.000 

      423 616 Финансирање рада пољочиварске службе 11.000.000   11.000.000 
      451 617 Унапређење пољопривредне производње 5.000.000   5.000.000 
      451 618 Остало 2.000.000   2.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију   421 Пољопривреда       

      01   Приходи из буџета 158.000.000   158.000.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
421 Пољопривреда  158.000.000  158.000.000 

    620     Развој заједнице       
      451 619 Подстицај и развој малих и средњих предузећа 3.000.000   3.000.000 
      451 620 Регионална сарадња 3.000.000   3.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију   620 Развој заједнице 

      

      01   Приходи из буџета 6.000.000  6.000.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
620 Развој заједнице  

6.000.000  6.000.000 

          
Извори финансирања за функционалне 
класификације: 421 Пољопривреда и 620 
Развој заједнице 

      

      01   Приходи из буџета 164.000.000  164.000.000 
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сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

          

Укупно за функционалне класификације: 
421 Пољопривреда и 620 Развој заједнице, и 
главу 3.27 - Издвојена средства за подстицај 
развоја 

164.000.000  164.000.000 

    640     Улична  расвета       

  3.28       УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА       

      421 621 Средства за финансирање уличне јавне расвате 60.000.000   60.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију 640 Улична расвета 

      

      01   Приходи из буџета 60.000.000  60.000.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
640 Улична  расвета и Главу 3.28 - Улична 
јавна расвета 

60.000.000  60.000.000 

    610     Стамбени развој       

  3.29       СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  
ЛОКАЛНЕ СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ 

      

      421 622 Стални трошкови 4.000.000   4.000.000 

      423 623 Услуге по уговору 5.000.000   5.000.000 

      424 624 Специјализоване услуге 6.000.000   6.000.000 

      482 625 Порези обавезне таксе и казне 5.000.000   5.000.000 

      511 626 Зграде и грађевински објекти 10.000.000   10.000.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  610 Стамбени развој       

      01   Приходи из буџета 30.000.000  30.000.000 

          

Укупно за функционалну класификацију 
610 Стамбени развој и Главу  3.29 – 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње 

30.000.000  30.000.000 

    250     Одбрана некласификована на другом месту       

  3.30       СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

      

      423 627 Услуге по уговору 10.000.000   10.000.000 
      425 628 Текуће поправке и одржавање 500.000   500.000 
      426 629 Материјал 4.000.000   4.000.000 

          
Извори финансирања за  функционалну 
класификацију 250 Одбрана 
некласификована на другом месту 

      

      01   Приходи из буџета       

          

Укупно за функционалну класификацију 
250 Одбрана некласификована на другом 
месту и главу 3.30 - Средства за 
финансирање ванредних ситуација 

14.500.000  14.500.000 

  3.31       ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ       

    470     Остале делатности       

          Пројекти, програми и израда 
пројектнотехничке документације 

      

      463 630 ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ - "BACK TO 
THE FUTURE" 

10.000.000   10.000.000 

      463 631 Програм мера за заштиту реке Тамиш 1.183.000   1.183.000 
      463 632 Каритасова кућна нега 2.300.000   2.300.000 

      463 633 Израда акционог плана за развој омладинског 
предузетништва 

410.000   410.000 
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УКУПНО 

      463 634 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. 
годину путем локалног акционог плана 

15.300.000 

  

15.300.000 

      464 635 

Средства за учешће у реализацији пројеката- 
помоћ избеглим , интерно расељеним лицима 
и повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина 

1.500.000   1.500.000 

      463 636 Имплементација локалног акционог плана за 
приступачност 

2.000.000   2.000.000 

      463 637 Имплементација локалног акционог плана за 
младе за град Зрењанин и насељена маста 

1.000.000   1.000.000 

      463 638 Средства за финансирање манифестација - 
Корзо фест 

  600.000     600.000 

      463 639 Средства за суфинансирање полигона у 
Техничкој школи  

7.000.000   7.000.000 

      463 640 Средства за суфинансирање пројекта - 
Сунчани колектори 

10.000.000   10.000.000 

      463 641 Средства за суфинансирање пројекта - 
игралишта у основној школи " 2. Октобар" 

5.000.000   5.000.000 

      463 642 
Средства за суфинансирање пројекта - 
изградња путева у улицама: Славка Мунћана, 
Жабаљска, Драгице Правице 

32.000.000   32.000.000 

      463 643 
Средства за суфинансирање пројекта - 
доградња ученичких соба у Дому ученика 
Ангелина Којић - Гина 

6.000.000   6.000.000 

      463 644 Средства за финансирање пројекта - Санација 
и адаптација зграде "Пољопривредна школа" 

12.000.000   12.000.000 

      463 645 Средства за израду пројектно - техничке 
документације 

20.000.000   20.000.000 

      463 646 Средства за учешће у реалузацији пројеката 
ЕУ 50.000.000   50.000.000 

      463 647 Средства за учешће у пројектима - остало 50.000.000   50.000.000 

          Укупно пројекти , програми и израда 
пројектнотехничке документације 

226.293.000  226.293.000 

          Извори финансирања за функционалну  
класификацију 470 Остале делатности       

      01   Приходи из буџета 226.293.000   226.293.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
470 Остале делатности 226.293.000  226.293.000 

    860     Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту       

      481 648 Средства за одржавање и обнову верских 
објеката 

20.000.000   20.000.000 

          

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 860 Рекреација, спорт, 
култура и вере некласификовано на другом 
месту       

      01   Приходи из буџета 20.000.000  20.000.000 

          
Укупно за функционалну класификацију 
860 Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту 

20.000.000  20.000.000 

    490     Економски послови некласификовани на 
другом месту 
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УКУПНО 

      463 649 Трансфер средстава самодоприноса за 
изградњу болнице 

13.000.000   13.000.000 

          
Извори финансирања за функционалну 
класификацију 490 Економски послови 
некласификовани на другом месту 

      

      01   Приходи из буџета 13.000.000   13.000.000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију490 Економски послови 
некласификовани на другом месту 

13.000.000   13.000.000 

          

Укупно за  функционалне класификације : 
470 Остале делатности , 860  Рекреација, 
спорт, култура и вере некласификовано на 
другом месту и 490 Економски послови 
некласификовани на другом месту  и главу 
3.31 - Остале делатности 

259.293.000  259.293.000 

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА 
УПРАВА 

4.449.776.000 3.603.824.000 8.053.600.000 

4         ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА  

      

    330     Судови       

      411 650 Плате,додаци и накнаде запослених (зараде) 7.398.000   7.398.000 
      412 651 Социјални доприноси на терет послодавца 1.325.000   1.325.000 
      413 652 Накнаде у натури 200.000   200.000 
      414 653 Социјална давања запосленима  500.000   500.000 

      415 654 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

110.000   110.000 

      421 655 Стални трошкови 100.000 100.000 200.000 
      423 656 Услуге по уговору  20.000 200.000 220.000 
      425 657 Текуће поправке и одржавање 20.000 50.000 70.000 
      426 658 Материјал 50.000 150.000 200.000 
      512 659 Машине и опреме 100.000 50.000 150.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  330 Судови 

      

      01   Приходи из буџета 9.823.000  9.823.000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   550.000 550.000 

          Укупно за функционалну класификацију 
330 Судови 9.823.000 550.000 10.373.000 

          
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА  

9.823.000 550.000 10.373.000 

5         ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА       

    330     Судови       

      411 660 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  5.687.000   5.687.000 
      412 661 Социјални доприноси на терет послодавца 1.020.000   1.020.000 
      413 662 Накнаде у натури 111.000   111.000 
      414 663 Социјална давања запосленима 231.000   231.000 

      415 664 Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

76.000   76.000 

      421 665 Стални трошкови 40.000   40.000 
      422 666 Трошкови путовања 50.000   50.000 
      426 667 Материјал 30.000   30.000 
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      512 668 Машине и опрема 91.000   91.000 

          Извори финансирања за функционалну 
класификацију  330 Судови 

      

      01   Приходи из буџета 7.336.000    7.336.000  

          Укупно за функционалну класификацију  
330 Судови 7.336.000   7.336.000 

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5 ЗАШТИТНИК 
ГРАЂАНА  

7.336.000  7.336.000 

          УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4.639.563.000 3.604.374.000 8.243.937.000 

 
 

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 
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 за 
Градску управу града Зрењанина, одговоран је 
начелник Градске управе града Зрењанина.  
 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 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 и 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  
и Градско веће усвајају и достављају  извештај 
Скупштини града. 
 Извештај садржи и одступања између 
усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 
 

Члан 8. 
 

 Одлуку о промени апропријације и 
преносу апропријације у текућу буџетску 
резерву, у складу са чланом 61. став 12. Закона о 
буџетском систему доноси Градско веће.  
 

Члан 9. 
 

 Градоначелник може донети Одлуку о 
промени апропријације у складу са чланом 61. 
Закона о буџетском систему, изузев промене 
апропријације из претходног члана.  
 

Члан 10. 
 
 Решење о употреби текуће буџетске 
резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије 
доноси Градоначелник или Градско веће. 
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Члан 11. 
 

 Градско веће одговорно је за спровођење 
фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима 
и издацима на начин који је у складу са Законом 
о буџетском систему. 
 Овлашћује се Градоначелник да, у 
складу са чланом 27ж. Закона о буџетском 
систему, може поднети захтев Министарству 
финансија за одобрење фискалног дефицита 
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је 
резултат реализације јавних инвестиција.  

 
Члан 12. 

 
 Градско веће може, у складу са чланом 
22. Закона о буџетском систему, прописати 
услове, критеријуме и начин коришћења 
средстава од сопствених прихода  буџетских 
корисника и одлучити, на предлог органа управе 
надлежног за финансије, да део јавних средстава 
од сопствених прихода остварених у текућој 
години, односно неутрошених из ранијих 
година, представља општи приход буџета у 
текућој години.  

Члан 13. 
 

 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 14. 
 

 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 2011. години у складу 
са одобреним апропријацијама у тој   години а не 
извршене у току 2011. године, преносе се у 2012. 
годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација 
овом Одлуком.  

Члан 15. 
 
 Преузете обавезе и све финансијске 
обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са консолидованог 
рачуна трезора, осим ако је законом, односно 
актом Владе предвиђен другачији метод.                       
 

Члан 16. 
 

 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 17. 
 

 Корисници буџетских средстава 
приликом додељивања уговора о набавци 
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 2012. годину. 
 

Члан 18. 
 
 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 19. 
 

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

Члан 20. 
 

 Новчана средства на консолидованом 
рачуну трезора могу се инвестирати у 2012. 
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 21.  
 

 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 22. 
 

 Корисник буџетских средстава не може, 
без претходне сагласности Градоначелника, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 
2012. 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. 
 

Члан 23. 
 

 Директни и индиректни корисници  
буџетских средстава, чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, 
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 
2011. години, на терет капитала сразмерно делу 
средстава обезбеђених у буџету и средстава 
остварених по основу донација. 
 

Члан 24.  
 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава, не плаћају 
закуп у 2012. години, осим сталних трошкова 
неопходних за обављање делатности. 
 Уколико плаћање сталних трошкова није 
могуће извршити на основу раздвојених рачуна, 
корисник који управља јавним средствима, врши 
плаћање, а затим директни односно индиректни 

корисник из става 1. овог члана врши 
одговарајућу рефундацију насталих расхода. 
 Рефундација из става 2. овог члана 
сматра се начином извршавања расхода, у 
складу са Законом о буџетском систему. 
 

Члан 25. 
 

 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  и 78/2011). 
 

Члан 26. 
 

 Корисници буџетских средстава пренеће 
на рачун извршења буџета до 31. јануара 2012. 
године, средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2011. години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком 
о буџету града Зрењанина за 2011. годину. 
 

Члан 27. 
 

 Изузетно, у случају да се буџету града 
Зрењанина из другог буџета (Републике, 
Покрајине или друге општине) 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 28.  
 

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

Члан 29. 
 

 Средства предвиђена буџетом за 
финансирање:  
 

- делатности примарне здравствене заштите; 
- фонда за заштиту животне средине; 
- средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја; 
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- радови на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта; 

- подстицаја и развоја малих и средњих 
предузећа; 

- средства за спровођење локалне стамбене 
изградње; 

биће распоређена посебним програмима које 
доноси Градско веће на предлог 
Градоначелника.  

 
Члан 30. 

 
 Распоред и коришћење средстава вршиће 
се у 2012. години по посебном акту који доноси 
Градоначелник на предлог надлежног органа за 
финансије у оквиру следећих позиција:  

- помоћ најбољим студентима и ученицима за 
постигнуте резултате;  

- средства за финансирање пројеката у 
физичкој култури;  

- средства за финансирање пројеката 
аматерских КУД по конкурсу; 

- средства за финансирање осталих пројеката 
невладиних организација по конкурсу;  

- средства за финансирање противпожарне 
заштите; 

- средства за развој месних заједница; 
- средства за финансирање ванредних 
ситуација; 

- средства за учешће у реализацији пројеката – 
помоћ избеглим, интерно расељеним лицима 
и повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина; 

- имплементација локалног акционог плана за 
приступачност; 

- имплементација локалног акционог плана за 
младе за град Зрењанин и насељена места; 

- средства за изграду пројектно – техничке 
документације; 

- средства за учешће у реализацији пројеката 
ЕУ; 

- средства за учешће у пројектима – остало; 
- средства за одржавање и обнову верских 
објеката. 

 
Члан 31. 

 
 Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта користиће се за 
реализацију Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини у граду 
Зрењанину за 2012. годину који доноси 
Скупштина града, а на који Министарство 
пољпривреде, шумарства и водопривреде даје 
сагласност. 

 

Члан 32. 
 

 Средства од продаје станова у државној 
својини над којима право располагања има град 
Зрењанин уплаћују се на посебан рачун. 
 

Члан 33. 
 

 Средства остварена од прихода за 
заштиту и унапређење животне средине у 2012. 
години користиће се за намене предвиђене овом 
Одлуком и Годишњим програмом фонда за 
заштиту животне средине. 
 

Члан 34. 
 

 Средства опредељена за месне заједнице 
насељених места и градске месне заједнице 
преносиће се на основу поднетих захтева месних 
заједница, за намене предвиђене њиховим 
плановима и програмима, на које сагласност даје 
Градско веће, а у складу са овом Одлуком и 
оствареним примањима буџета. 
 

Члан 35. 
 

 Приходи који су погрешно уплаћени или 
су уплаћени у већем износу од прописаног, 
враћају се на терет погрешно или више 
уплаћених прихода, ако посебним прописом није 
другачије одређено. 
 Повраћај прихода из става 1. овог члана 
врши се на основу решења које доноси надлежни 
орган. 

Члан 36. 
 
 Одлуку о задуживању за капиталне 
инвестиције локалне власти доноси Скупштина 
града по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства. 

Члан 37. 
 

 У току 2012. године могуће је користити 
наменска средства буџета града у друге сврхе, уз 
поштовање принципа ефикасности и 
економичности, ради очувања ликвидности 
буџета града, а како би се избегли додатни 
трошкови у погледу задуживања и плаћања 
камата за неблаговремено измирење обавеза. 
 

Члан 38. 
 

 Обавезују се сви корисници буџетских 
средстава да усагласе сва акта и Програме за 
2012. годину са Законом о буџетском систему и 
овом Одлуком.  
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Члан 39. 
 
 Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и доставити 
Министарству финансија. 
 

Члан 40. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања  у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а примењиваће се од 01. јануара 
2012. године. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-2/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

286 
 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, 
9/10, 20/10, 9/11 и 14/11) 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 29.12.2011. године, доноси 
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''МИХАЈЛОВО''  МИХАЈЛОВО ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.04.2012.  ДО 31.03.2016. ГОДИНЕ 

 
Члан 1.  

 
 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Михајлово'' 
Михајлово за период од 01.04.2012. до 
31.03.2016. 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   20.000.000,00 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 и њихова реализација. 
 

Члан 4.  
  
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене: 

- за рад и функционисање месне заједнице, 
- текуће поправке и одржавања, 
- одржавање јавних површина и зграда, 
- одржавање јавне расвете, 
- одржавање депоније смећа, 
- одржавање гробља, 
- озелењавање улица, 
- одржавање кишне канализације, 
- одржавање атарских путева, 
- одржавање асфалтних путева, тротоара и 
пропуста, 

- одржавање спортских терена и паркова, 
- изградња пијаце, 
- завршетак парка и споменика, 
- дотација друштвима, удружењима и 
институцијама, 

- изградња водовода, 
- изградња фекалне канализације, 
- трошкови доприноса за рад месне заједнице, 
- зараде запослених у месној заједници. 

 
Члан 5. 

 
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 

сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Михајлово'' Михајлово. 
 

Члан 6.  
 

 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 7. 
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  
- на нето зараде запослених    2% 
- на приходе од самосталне делатности на које се 
плаћа порез на  доходак грађaна у складу са 
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законом који уређује порез на доходак грађана
      2% 
- на приходе од пољопривреде и шумарства 
200,00  динара по катастарском  јутру на 
годишњем нивоу на пензије уз потписану               
изјаву о добровољном уплаћивању 
самодоприноса                                                     1%                                                    
  

Члан 8. 
 

Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Михајлово'' Михајлово.  
 Обавезе плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
законом изузета од опорезивања.  
 

Члан 9. 
 

 Обрачун и наплата самодоприноса  врши 
се у складу са законом.  
 

Члан 10.  
 

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

Члан 11.  
 

 Савет Месне заједнице ''Михајлово'' 
Михајлово 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 наменском     
трошењу средстава самодоприноса. 
 

Члан 12.  
 

 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 13.  
 

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

споразум о враћању средстава која су уплаћена 
изнад износа који је утврђен овом Одлуком. 

 
Члан 14.  

 
 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 15.  
 

 Овај Предлог Одлуке објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-3/11-I 
Дана: 29.12.2011. 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, 
9/10, 20/10, 9/11 и 14/11) 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  29.12.2011. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
''МИХАЈЛОВО'' МИХАЈЛОВО РАДИ  
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 
САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД ОД 

01.04.2012. ДО 31.03.2016. ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 

 Поводом иницијативе Савета МЗ 
''Михајлово'' Михајлово на седници одржаној 
03.02.2011. године уз претходно изјашњавање 
Збора грађана Месне заједнице ''Михајлово'' 
Михајлово, расписује се референдум на 
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територији МЗ ''Михајлово'' Михајлово на којем 
ће се грађани изјаснити о иницијативи за 
увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Михајлово'' Михајлово.  
 

Члан 2.  
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:          
 ''Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији МЗ 
''Михајлово'' Михајловоза период од 01.04.2012. 
до 31.03.2016. 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 Месне заједнице 
''Михајлово'' Михајлово.  
 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 самодоприноса на 
територији Месне заједнице ''Михајлово'' 
Михајлово за период од 01.04.2012. до 
31.03.2016. године, одржаће се 14.01.2012.  и 
15.01.2012. године. Гласачка места ће бити 
отворена наведених дана од 07,00 до 20,00 
часова. Гласачка места ће бити одређена од 
стране Комисије за спровођење референдума.  
 

Члан 5.  
 

 Поступак спровођења референдума 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи, актима 
града Зрењанина и Статутом Месне заједнице 
''Михајлово'' Михајлово.     
 

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: 06-160-4/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 87. Закона о заштити 

животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 
43/11 одлука УС) и чл. 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, по добијеном мишљењу 
Министарства заштите животне средине, 
рударства и просторног планирања број 401-00-
777/2011-01 од дана 19.12.2011. године, на 
седници одржаној дана 29.12.2011. године, 
донела је 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 1/11), члан 3. мења се и 
гласи:  

''Члан 3. 
 
 Обвезници накнаде су: 
 1. Власници, закупци и корисници 
станова, односно стамбених зграда које користе 
за становање на територији Града, у висини од 
1,00 динара/м2 месечно. 
 2. Власници, закупци и корисници 
пословних зграда, односно пословних 
просторија површине преко 25 м2 за обављање 
пословне делатности на територији Града, у 
висини од 2,00 динара/м2 пословног простора 
месечно. 
 3. Привредни субјекти (правна лица и 
предузетници) који на територији Града 
обављају одређене активности које утичу на 
животну средину дефинисане Уредбом о 
одређивању активности чије обављање утиче на 
животну средину, у висини од 0,1% оствареног 
прихода на годишњем нивоу. 
 Остварени приход на годишњем нивоу, у 
смислу тачке 3. овог члана, јесте износ који 
привредни субјекти остваре од продаје сировина, 
полупроизвода и производа у земљи и 
иностранству. 
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 Уколико привредни субјект обавља 
активности на територији више јединица 
локалних самоуправа, накнада се утврђује 
сразмерно оствареном приходу на територији 
јединице локалне самоуправе на којој се 
активности обављају. 
 Листа активности које утичу на животну 
средину дата је у Прилогу 1 и чини саставни део 
ове одлуке.'' 

Члан 2. 
 
 У члану 6. став 1. мења се и гласи: 
 
 ''Обвезници накнаде из члана 3. став 1. 
тач. 2. и 3. дужни су да поднесу пријаву на 
прописаном обрасцу Служби за пореску управу 
Градске управе града Зрењанина најкасније до 
15. марта у години у којој се врши утврђивање 
накнаде, односно у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.''  
 

Члан 3. 
 
 Члан 9. мења се и гласи: 
 

''Члан 9. 
 
 Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка 
2. умањује се за 70% обвезницима који су 
власници, закупци или корисници пословног 
простора за обављање производне делатности на 
територији Града. 
 Накнада утврђена у члану 3. став 1. тачка 
2. умањује се за 95% обвезницима који су 
власници, закупци или корисници пословног 
простора чије се пословање финансира у 
потпуности или делимично из буџета Града.'' 
  

Члан 4. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а примењује се почев од 01. јануара 
2012. године. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                                                           
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-5/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09 -  исправка и 64/10 – Одлука 
Уставног суда и бр. 24/11), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 29.12.2011. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И 

ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ 
КАРАКТЕРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
 У члану 26. Одлуке о постављању мањих 
монтажних и других објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене на 
територији града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10 и 5/11) после става 4. 
додају се нови ставови 5. и 6. који гласе: 
 ''став 5. Уз захтев за добијање одобрења 
за постављање летње баште подносиоц обавезно 
подноси потврду Градске пореске управе да је 
измирио све своје обавезе у претходном периоду 
по основу плаћања локалних комуналних такси 
према евиденцији Градске пореске управе.'' 
 ''став 6. Орган надлежан за издавање 
одобрења из става 1. овог члана својим решењем 
одбиће захтев подносиоца за постављање летње 
баште уколико не поднесе потврду из става 5. 
овог члана о измирењу обавезе плаћања локалне 
комуналне таксе за претходни период.'' 
 Досадашњи став 5. постаје став 7. 
 

Члан 2. 
 

 После члана 45. додаје се нови поднаслов 
и нови члан 45.а. који гласе:  
 
 ''Покретне тезге за промоцију и 
продају пољопривредних и других производа 
 

Члан 45 а. 
 

 Покретне тезге за промоцију и продају 
пољопривредних и других производа могу се 
постављати на јавним површинама територије 
града Зрењанина на захтев Месне заједнице, 
других орган или организација као и других 
правних лица. 
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 Покретне тезге из става 1. овог члана 
постављају се на јавним површинама утврђеним 
урбанистичком сагласношћу коју издаје 
Дирекција, којом се утврђује локалитет јавне 
површине, број , изглед и облик тезги који се 
могу постављати за ове намене и иста важи 
годину дана од дана издавања. 
 Градско веће, својим закључком, у 
складу са урбанистичком сагласности 
Дирекције, постављање тезги из овог члана може 
поверити ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин.  
 Закључком из става 3. овог члана 
утврђују се обавезе ЈКП ''Пријаце и паркинзи'' у 
погледу одржавања реда, хигијене, наплате 
накнаде за коришћење јавне површине и тезги и 
период на који се одобрава постављање и рок за 
уклањање тезги.'' 

Члан 3. 
 

 У члану 52. став 3. мења се и гласи: 
 ''У осталим деловима територије града 
могу се постављати расхладни уређаји за продају 
индустријског сладоледа, кремова и пића на 
површинама јавне намене у површини од укупно 
3м2, под условом да постављањем истих не 
угрожавају пешачке и колске комуникације, а 
што се утврђује урбанистичком сагласношћу 
Дирекције.'' 
 
 У истом члану после става 3. додаје се 
став 4. који гласи: 
 ''став 4. Уређаји који се постављају уз 
киоске урбанистичку сагласност Дирекције 
издаје на период трајања одобрења за 
постављање киоска који имају дозволу за 
продају индустријског сладоледа, кремова и 
пића, уз претходно достављене урбанистичке 
услове за постављање киоска подносиоца 
захтева.'' 

Члан 4. 
 

 После члана 67. додаје се нови поднаслов 
и нови члан 67а. који гласе: 
 
 ''Хоризонтални рекламни панои 
 

Члан 67а. 
 

 Хоризонтални рекламни панои су бојени 
панои који се постављају на бетонску-асфалтну 
или другу чврсту подлогу тротоара, уз услов да 
боја буде еколошка и перива. 
 Урбанистичку сагласност за постављање 
хоризонталног рекламног паноа издаје 
Дирекција којом се утврђује локација, укупна 
површина, врста боје која ће се употребити и 
период за који важи сагласност. 

 Решење о одобравању за постављање 
хоризонталног рекламног паноа по поднетом 
захтеву доноси градски орган утврђен чланом 
69. ове Одлуке.'' 
 

Члан 5. 
 
 У члану 71. на крају реченице брише се 
тачка и додају се следеће речи: ''и носачи за 
бицикле.'' 

Члан 6. 
 
 У члану 86. после речи: ''захтев'' додају 
се речи: ''јавних установа и''. 
 

Члан 7. 
 

 У члану 87. додаје се нови поднаслов и 
нови члан 87а. који гласе: 
 
 ''Носачи за бицикле 
 

Члан 87а. 
 

 Носачи за бицикле могу се постављати 
на површини јавне намене у зонама пешачких 
комуникација које су шире од три метра тако да 
се пешачка комуникација може несметано 
одвијати. 
 Носачи за бицикле могу се постављати 
на удаљености од најмање једног метра од 
колске комуникације без угрожавања пешачке 
комуникације. 
 Носаче за бицикле може постављати 
Дирекција у складу са својим програмима рада 
као и правна лица искључиво на делу површине 
јавне намене испред сопственог објекта. 
 На носачу за бицикла може се 
предвидети рекламни простор искључиво у 
профилу носача. 
 Дирекција урбанистичком сагласношћу 
дефинише услове у погледу боје, димензије и 
облика носача за бицикле. 
 Одобрење за постављање носача за 
бицикле даје орган Градске управе надлежан за 
послове урбанизма у складу са одредбама овог 
члана.'' 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-6/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

290 
На основу чл. 23. и 26. Закона о култури 

(''Службени гласник РС'', број 72/09), чл. 4. и 13. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 31. тач. 6. и 
38. и члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 29.12.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ НАРОДНЕ  
БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' У 

ЗРЕЊАНИНУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Градске народне 
библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/95 и 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', 
број 14/09) члан 3. мења се и гласи: 

 
''Члан 3. 

 
 Делатност Библиотеке је: 
 
91.01    Делатност библиотека и архива; 
91         Делатност библиотека, архива, музеја, 
галерија и остале културне делатности; 
90.03    Уметничко стваралаштво; 
18.1      Штампање и штампарске услуге; 
18.12    Остало штампање; 
18.14    Књиговезачке и сродне услуге; 
47.6      Трговина на мало предметима за културу 
и рекреацију у специјализованим  продавницама; 
47.61 Трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама; 
58         Издавачке делатности; 
58.1 Издавање књига, часописа и друге 
издавачке делатности; 
58.11    Издавање књига; 
58.14  Издавање часописа и периодичних 
издања; 
62 Рачунарско програмирање, консултант-
ске и с тим повезане делатности; 
62.01 Рачунарско програмирање; 
62.02 Консултантске делатности у области 
информационе технологије; 

63.11   Обрада података, хостинг и сл.; 
82.30   Организовање састанака и сајмова; 
85.52   Уметничко образовање; 
85.59   Остало образовање.'' 

 
Члан 2. 

  
 Члан 8. мења се и гласи: 

 
''Члан 8. 

 
Директор Библиотеке: 

- организује и руководи радом Библиотеке; 
- доноси акт о организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта у складу са 
законом и статутом  Библиотеке; 

- извршава одлуке управног одбора 
Библиотеке; 

- заступа Библиотеку; 
- стара се о законитости рада Библиотеке; 
- одговоран је за спровођење програма рада 
Библиотеке; 

- одговоран је материјално-финансијско 
пословање Библиотеке; 

- врши и друге послове утврђене законом и 
статутом Библиотеке.'' 

 
Члан 3. 

 
 Члан 9. мења се и гласи: 

 
''Члан 9. 

 
Библиотеком управља управни одбор. 
Управни одбор има пет чланова. 
Чланове управног одбора, на предлог 

оснивача, именује Аутономна Покрајина 
Војводина преко својих органа из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности.   

Председника управног одбора именује 
Аутономна Покрајина Војводина преко својих 
органа из реда чланова управног одбора. 

Највише једна трећина чланова управног 
одбора именује се из реда запослених у 
Библиотеци на предлог репрезентативног 
синдиката Библиотеке. 

Најмање једна половина  чланова 
управног одбора  из реда запослених  мора да 
буде  из реда носилаца основне, тј програмске 
делатности. 

Састав управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

Чланови управног одбора именују се на 
период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута. ''  
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Члан 4. 
 

 После члана 9. додаје се члан 9а који 
гласи: 

''Члан 9а 
 

Управни одбор Библиотеке: 
- доноси статут; 
- доноси друге опште акте Библиотеке, 
предвиђене законом и статутом; 

- утврђује пословну и развојну политику; 
- одлучује о пословању Библиотеке; 
- доноси програме рада  на предлог директора; 
- доноси годишњи финансијски план; 
- усваја годишњи обрачун; 
- усваја годишњи извештај о раду и 
пословању; 

- даје предлог о статусним променама, у 
складу са законом; 

- даје предлог оснивачу о кандидату за 
директора; 

- закључује уговор о раду са директором, на 
одређено време, до истека рока на који је 
изабран, односно до његовог разрешења, а 
када је за директора именовано лице које је 
већ запослено у Библиотеци на неодређено 
време, закључује анекс уговора о раду, у 
складу са законом о раду; 

- одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом. 

 Сагласност на акте из става 1. алинеје 5. 
и 6. даје Скупштина града Зрењанина.'' 

 
Члан 5. 

 
Члан 10. мења се и гласи: 

 
''Члан 10. 

 
Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Библиотеке. 
 Надзорни одбор има три члана. 

Чланове надзорног одбора именује и 
разрешава, на предлог оснивача, Аутономна 
Покрајина Војводина преко својих органа. 
 Председника надзорног одбора именује 
Аутономна Покрајина Војводина преко својих 
органа из реда чланова надзорног одбора. 
 Највише једна трећина чланова 
надзорног одбора именује се из реда запослених 
у Библиотеци на предлог репрезентативног 
синдиката Библиотеке. 
 Састав надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола. 

 Чланови надзорног одбора именују се на 
период од четири године и могу бити именовани 
највише два пута. 
 За члана надзорног одбора не може бити 
именовано лице које је члан управног одбора 
Библиотеке.'' 

Члан 6. 
 

После члана 10, додаје се члан 10а који 
гласи: 

''Члан 10а 
 
 Надзорни одбор, најмање једанпут 
годишње, подноси извештај о свом раду 
Скупштини града Зрењанина.''  

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука ступа ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-7/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

291 
На основу члана 28. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11), чл. 4. и 13. 
Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 31. тач. 6. и 
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 29.12.2011. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Предшколске 
установе Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 5/02, 6/02 и 2/04), члан 
3. мења се и гласи: 
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''Члан 3. 
 

 Шифра делатности Предшколске 
установе је 88.91-делатност дневне бриге о деци. 

Поред делатности из става 1. овог члана, 
Предшколска установа обавља и следеће 
делатности: 

- 85.10 предшколско образовање; 
- 32.40 производња игара и играчака; 
- 55.20 одмаралишта и слични објекти за 

краћи боравак; 
- 56.12 делатност ресторана и покретних 

угоститељских објеката; 
- 68.20 изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање 
њима; 

- 90.02 друге уметничке делатности у 
оквиру извођачке уметности; 

- 93.29 остале забавне и рекреативне 
делатности; 

- 91.01 делатност библиотека и архива; 
- 93.19 остале спортске делатности.'' 

 
Члан 2. 

 
 Члан 4. мења се и гласи: 

 
''Члан 4. 

 
 Средства за финансирање делатности 
Предшколске установе обезбеђују се: 

1. у буџету Републике Србије, 
2. у буџету Аутономне покрајине, 
3. у буџету града Зрењанина и 
4. из сопствених прихода по основу 

донација, спонзорстава, школарине, 
уговора и других послова у складу са 
законом.'' 

 
Члан 3. 

 
У чл. 5.  и 6. речи: ''општине Зрењанин'', 

замењују се речима: ''град Зрењанин'' у 
одговарајућем падежу. 

 
Члан 4. 

 
 Члан 7. мења се и гласи: 

 
''Члан 7. 

 
Предшколска установа има органе 

управљања, руковођења, стручне и саветодавне 
органе у складу са законом, овом Одлуком и 
Статутом Предшколске установе.'' 

 
 

Члан 5. 
 

 После члана 7. додаје се члан 7а који 
гласи: 

 
''Члан 7а 

 
 Директор руководи радом Предшколске 
установе. 
 Директора Предшколске установе бира 
Управни одбор на основу јавног конкурса, по 
прибављеном мишљењу Васпитно-образовног 
већа и мишљењa одговарајућег националног 
савета националне мањине на чијем се језику у 
Предшколској установи изводи васпитно-
образовни рад. 
 Покрајински секретаријат за образовање 
управу и националне заједнице даје сагласност 
на одлуку о избору директора Предшколске 
установе.'' 

Члан 6. 
 

 Члан 8. мења се и гласи: 
 

''Члан 8. 
 

Директор Предшколске установе: 
-планира и организује остваривање 

програма образовања и васпитања и свих 
активности Предшколске узстанове; 

-стара се о осигурању квалитета, 
самовредновању, остваривању стандарда 
постигнућа и унапређивању образовно-
васпитног рада; 

-стара се о остваривању развојног плана 
Предшколске установе; 

-одлучује о коришћењу средстава 
утврђених финансијским планом и одговара за 
одобравање и наменско коришћење тих 
средстава, у складу са законом; 

-сарађује са органима јединице локалне 
самоуправе, организацијама и удружењима; 

-организује и врши педагошко-
инструктивни увид и прати квалитет образовно-
васпитног рада и педагошке праксе и предузима 
мере за унапређивање и усавршавање рада 
васпитача, медицинске сестре-васпитача и 
стручног сарадника; 

-планира и прати стручно усавршавање и 
спроводи поступак за стицање звања васпитача, 
медицинске сестре-васпитача и стручног 
сарадника; 

 -предузима мере у случајевима повреда 
забрана из чл. 44. до 46. Закона о основама 
система образовања и васпитања и недоличног 
понашања запосленог и његовог негативног 
утицаја на децу; 
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-предузима мере ради извршавања налога 
просветног инспектора и просветног саветника, 
као и других инспекцијских органа; 

-стара се о благовременом и тачном уносу и 
одржавању ажурности базе података о установи у 
оквиру јединственог информационог система 
просвете; 

-стара се о благовременом објављивању и 
обавештавању запослених, родитеља односно 
старатеља, стручних органа и органа управљања о 
свим питањима од интереса за рад Предшколске 
установе и ових органа; 

-сазива и руководи седницама Васпитно-
образовног без права одлучивања; 

-образује стручна тела и тимове, усмерава 
и усклађује рад стручних органа у 
Предшколској установи; 

-сарађује са родитељима, односно 
старатељима деце; 

-подноси извештаје о свом раду и раду 
Предшколске установе Управном одбору, 
најмање два пута годишње; 

-доноси општи акт о организацији и 
систематизацији послова; 

-одлучује о правима, обавезама и 
одговорностима запослених, у складу са 
законима; 

-врши и друге послове одређене законом и 
статутом.'' 

Члан 7. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
 

''Члан 9. 
 

    Орган управљања у Предшколској 
установи је Управни одбор.  
 Управни одбор има девет чланова 
укључујући и председника. 
 Чланове Управног одбора именује и 
разрешава Супштина града Зрењанина а 
председника Управног одбора бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова 
Управног одбора. 
 Управни одбор чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе. 

Чланове Управног одбора из реда 
запослених предлаже Васпитно-образовно веће а 
из реда родитеља Савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 

Чланови Управног одбора представници 
јединице локалне самоуправе именују се уз  
прибављено мишљење националног савета 
националне мањине на чијем језику се у 
Предшколској установи изводи васпитно-
образовни рад.'' 

Члан 8. 
 

После члана 9. додаје се члан 9а који 
гласи: 
 

''Члан 9а 
 
Управни одбор Предшколске установе: 
-доноси Статут, правила понашања у 

Предшколској установи и друге опште акте и 
даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији послова; 

-доноси предшколски програм, односно 
васпитни програм, развојни план, годишњи план 
рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, 
вредњовању и самовредновању; 

-утврђује предлог финансијског плана за 
припрему буџета Републике Србије; 

-доноси финансијски план  Предшколске 
установе  у складу са законом; 

-усваја извештај о пословању, годишњи 
обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 
односно наставе у природи; 

-расписује конкурс и бира директора; 
-разматра поштовање општих принципа, 

остваривање принципа образовања и васпитања 
и стандарда постигнућа и предузима мере за 
побољшање услова рада и остваривање 
образовно-васпитног рада; 

-доноси план стручног усавршавања 
запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању; 

-одлучује по жалби, односно приговору 
на решење директора; 

-обавља и друге послове у складу са 
законом и Статутом Предшколске установе.'' 

 
Члан  9. 

 
 После члана 10. додаје се члан 10а који 
гласи: 

''Члан 10a 
 

Предшколска установа има Савет 
родитеља као саветодавни орган. 
 Начин избора Савета родитеља уређује 
се Статутом Предшколске установе а рад 
пословником Савета родитеља. 
 Стручни органи Предшколске установе 
су Васпитно-образовно веће, Стручни активи 
васпитача и медицинских сестара, Актив за 
развојно планирање, Актив стручних сарадника 
и Педагошки колегијум. 
 Надлежност, начин рада, одговорност и 
састав стручних органа, тимова и педагошког 
колегијума Предшколске установе уређују се 
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Статутом Предшколске установе у складу са 
законом.'' 

Члан 10. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-8/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

292 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 2108) и члана 9. став 2. и 3. Одлуке о 
уређивању грађевинског земљишта и 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 4/10, 5/10 
– исправка, 1/11, 9/11, 14/11 и 19/11) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
29.12.2011. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 
 1. У циљу задовољавања верских и 
других потреба грађана Зрењанина прихвата се 
захтев Римокатоличког, жупног уреда 
ROM.KAT.PLÉBÁNIAHIVATAL, Officium 
Paroch Rom.Bath из Мужље ул. Мађарске 
Комуне бр. 56, бр. 577/2011 и ОДОБРАВА СЕ 
умањење накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта од 95% од висине накнаде обрачунате 
у складу са Одлуком о уређивању грађевинског 
земљишта и критеријумима и мерилима за 
утврђивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта на територији града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 4/10, 5/10 – исправка, 1/11, 9/11, 14/11 и 
19/11) и то за доградњу објекта за смештај деце – 
интерната (По+П+1) са фискултурном салом у 
Зрењанину (МЗ Мужља) ул. Мађарске Комуне 
бр. 54, у свему према Локацијској дозволи бр. 
353-302/10-IV-03-02 од 27.01.2011. године 
издатој од надлежног органа Градске управе 
града Зрењанина. 
 2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-9/11-I 
Дана: 29.12.2011. 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 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  29.12.2011. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

  
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа и зеленило'' 
Зрењанин који је усвојио Управни одбор тог 
Предузећа дана 16.12.2011. године, под бр. 01-
1/14-3. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-49/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 108. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и члана 7. Одлуке о 
поверавању вршења послова аматерског 
стваралаштва Савезу аматерских КУД у граду 
Зрењанину (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 4/93 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', број 14/09), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  дана 
29.12.2011. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Савеза 
аматерских културно-уметничких друштава и 
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организација општине Зрењанин  број: 50-2/010 
од 19.04.2010. године. 
 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-50/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 108. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и члана 7.  Одлуке о 
поверавању вршења делатности сценског 
стваралаштва Аматерском позоришту ''Madách'' 
Amatör Szinház у Зрењанину (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 4/93 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', број 14/09), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  дана 
29.12.2011. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 
Аматерског позоришта ''Мадач'' у Зрењанину  
број: 36/11 од  09.04.2011. године. 
 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-51/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу чл. 31. став 1. тачка 9. Статута 

Града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној дана 
29.12.2011. године доноси следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

          1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 
изменама Статута Дома здравља ''Др Бошко 
Вребалов'' Зрењанин, број: 204/6 oд 28.11.2011. 
године, који је донео Управни одбор Установе 
на седници одржаној дана 25.11.2011. године. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-52/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

297 
На основу члана 44. Закона о спорту 

(''Службени гласник РС'', број 24/11), члана 31. 
став 1. тачка 19. и члана 108. став 1. Статута 
Града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
29.12.2011. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ СТРЕЛИ-

ЧАРСКОМ КЛУБУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИ-
ТЕТОМ ''ЗРЕЊАНИН'' на употребу имена града 
Зрењанина у називу Клуба. 
 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-53/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31.стaв 1. тачка 9. 
Статута  града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и члана 7. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
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Јовановић'' Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 4/02 и 
''Службени лист града Зрењанина'', број 14/09 и 
14/11),Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 29.12.2011. године донела је 
 

Р Е ШЕ Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

 ИВАНА КУКОЉ СОЛАРОВ, дипл. 
Радио продуцент, разрешава се дужности 
вршиоца дужности директора Народног 
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин.  
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-58/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

299 
 На основу члана 31.стaв 1. тачка 9. 
Статута  града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и члана 7. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 4/02 и 
''Службени лист града Зрењанина'', број 14/09 и 
14/11) и члана 23. Статута Народног позоришта 
''Тоша Јовановић'' Зрењанин, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 29.12.2011. 
године донела је 

 
Р Е ШЕ Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА ''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

 ТАТЈАНА ПАСКАШ, дипл.психолог, 
именује се за директора Народног позоришта 
''Тоша Јовановић'' Зрењанин на период од 4 
године. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-59/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. тачка 23, члана 35 
ст. 3. и 4, члана 108. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08) и члана 40. Пословника Скупштине 
града (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
31/08 – пречишћен текст), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 29.12.2011. 
године, донела је 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА AНКЕТНОГ 
ОДБОРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТРЕНУТНОГ 

СТАЊА У ФАБРИЦИ ЛЕКОВА 
'' ЈУГОРЕМЕДИЈА'' АД ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Анкетни одбор (у даљем 
тексту: Одбор) за утврђивање тренутног стања у 
фабрици лекова ''Југоремедија'' АД Зрењанин. 

 
II 
 

Задаци и циљеви Одбора су утврђивање 
тренутног стања у фабрици лекова 
''Југоремедија'' АД Зрењанин. 

 
III 

 
 Одбор је дужан да утврди тренутно 
стање у фабрици лекова ''Југоремедија'' АД 
Зрењанин у року од 30 дана од дана доношења 
овог Решења.  

IV 
 

Одбор чини 5 чланова, а председник 
Одбора је одборник Скупштине града 
Зрењанина. 

 
У Одбор се именују:  
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ЗА ПРЕДСЕДНИКА: 
1. ВЛАДИМИР ПЕЦИКОЗА, одборник Скупш-
тине града 
 
ЗА ЧЛАНОВЕ: 
1. ДАНЕ МАШИЋ, одборник Скупштине града  
2.МИЛИВОЈ МАРЈАНОВИЋ, одборник Скупш-
тине града 
3. ЈАНО ЈАНОШИК, одборник Скупштине града 
4. ИШТВАН МЕСАРОШ, дипл. економиста 
 

V 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-160-60/11-I 
Дана: 29.12.2011. 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, 9/10, 20/10, 9/11 и 14/11) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
29.12.2011. године, донела је 
 

 РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА 
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''МИХАЈЛОВО'' МИХАЈЛОВО    
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2012. ДО 31.03.2016. 

ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 
 Именује се Комисија за спровођење 
Референдума за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Михајлово'' Михајлово за период од 01.04.2012. 
до 31.03.2016. године. 
 

Члан 2.  
 
 Комисију за спровођење Референдума 
чине председник и два члана и заменик 
председника и два заменика члана.  
 

Члан 3.  
 
 У Комисију за спровођење Референдума 
за увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Михајлово'' Михајлово именују се: 
 1. Павловић Ервин - председник (ЈМБГ: 
2212970850044) Михајлово, ул. Петефи Шандора 
25, 
 2. Балинт Јанош - заменик председника 
(ЈМБГ: 2810963850076) Михајлово, ул. Бегејски 
ред 27/а, 
 3. Тот Сакал Габриела - члан (ЈМБГ: 
0711973855046) Михајлово, ул. Кошут Лајоша  
4,       
 4. Богнар Јанош - заменик члана (ЈМБГ: 
1212964850012) Михајлово, ул. Киш Ференца 83, 
 5. Ковач Јожеф - члан (ЈМБГ: 
2301957850062) Михајлово , ул. Дожа Ђерђа  5/а,  
 6. Фламан Атила - заменик члана (ЈМБГ: 
1712985850015) Михајлово, ул. Доњи ред 34. 
 
 Задатак Комисије је да у складу са 
Одлуком о расписивању референдума на 
територији МЗ ''Михајлово'' Михајлово, 
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 4. 
 
 Извештај о спроведеном референдуму 
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина 
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и 
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'', 
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору 
народних посланика (''Службени гласник РС'', 
бр. 35/00 и 18/04). 
 

Члан 5. 
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-61/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 55. став 3. тачка 4. 

Закона о основама система образовања и 
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васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  29.12.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

ВЕСНА МОШОРИНСКИ, предузет-
ник, разрешава се дужности члана Школског 
одбора Техничке школе Зрењанин, као 
представник родитеља.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-62/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

303 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  29.12.2011. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
САША ВИГЊЕВИЋ, радник, именује 

се за члана Школског одбора Техничке школе 
Зрењанин, као представник родитеља. 

              
II 
 

 Мандат Саши Вигњевићу, траје до 
истека мандата Школског одбора Техничке 
школе Зрењанин, који је именован 14.06.2010. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-68-76/10-I (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 9/10). 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-63/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 55. став 3. тачка 2. и 4. 

Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  29.12.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО 
МИХАЉ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне школе ''Серво 
Михаљ'' Зрењанин:  
- ЈУДИТА ВАРГА, васпитач, представник 
локалне самоуправе 
- ТИЈАНА МИЉАТОВИЋ, угоститељ, 
представник родитеља 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-64/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
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гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  29.12.2011. 
године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СЕРВО 

МИХАЉ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

МАРИЈА БАКИЋ, васпитач, именује се 
за члана Школског одбора Основне школе 
''Серво Михаљ'' Зрењанин, као представник 
родитеља.    

II 
 

 Мандат Марији Бакић, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Серво Михаљ'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-55/10-I (''Службени лист 
града Зрењанин'', бр. 9/10). 

 

III 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-65/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 55. став 3. сходно члану 

54. став 11. тачка 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  29.12.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР 
КОЧИЋ'' БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ 

 

I 
 

ЈОВАНА БОШЊАК, трговац, 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски 

Деспотовац, као представник локалне 
самоуправе. 

II 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-160-66/11-I 
Дана: 29.12.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

307 
По извршеном сравњивању са изворним 

текстом утврђено је да се у Споразуму о 
изменама и допунама Споразума о сарадњи 
општина Зрењанин, Тител, Сечањ и Ковачица о 
заједничком вршењу послова у управљању 
чврстим комуналним отпадом (ЧКО) Број: 06-
152-15/11-I од 16.12.2011. године објављеном у 
(''Службеном листу града Зрењанина'', бр.22/11) 
поткрала  грешка, па се даје  
 

И С П Р А В К А 
СПОРАЗУМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СПОРАЗУМА О САРАДЊИ  ОПШТИНА 
ЗРЕЊАНИН, ТИТЕЛ, СЕЧАЊ И КОВАЧИЦА О 

ЗАЈЕДНИЧКОМ ВРШЕЊУ ПОСЛОВА У 
УПРАВЉАЊУ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ 

ОТПАДОМ (ЧКО) 
 

I 
 

У Споразуму о изменама и допунама 
Споразума о сарадњи општина Зрењанин, Тител, 
Сечањ и Ковачица о заједничком вршењу 
послова у управљању чврстим комуналним 
отпадом (ЧКО) Број: 06-152-15/11-I од 
16.12.2011. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 22/11), врши се следећа 
исправка:  

У члану 5. бр.  ''28)-33)'' замењују се бр.  
''30-35''  

У осталом делу текст Споразума остаје 
непромењен.  

II 
 

Исправку Споразума објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ, 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
И ГРАДСКОГ ВЕЋА
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