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На основу члана 47. Закона о јавним 
приходима и јавним расходима (''Службени 
гласник РС'', бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 
45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 33/04),  на основу 
члана 43. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 66/05, 
85/06 и 86/06), члана 18. и 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 
33/04 и 135/04), чланa 22. Статута општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 16/2005 – пречишћен текст и 19/06), а у вези 
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'', бр. 104/06) Привремени орган општине 
Зрењанин на седници одржаној 27.12.2007. 
године,  донео   је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2007. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету општине Зрењанин за 
2007. годину (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/07, 10/07 и 14/07) у члану 1. 
износ: ''3.761.305.147'' замењује се износом: 
''2.995.960.273''. 

Члан 2.  
 

 У члану 2. износ: ''924.305.884''замењује 
се износом: 926.690.600. 
 

Члан 3.  
 
 У члану 3. износ: ''1.273.840.596'' 
замењује се износом: 1.156.901.723      
 

Члан 4. 
 

 У члану 4. ''Општи део приходи'' 
економска класификација 711122 – Порез на 
приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према паушално одређеном нето приходу, 
износ: ''13.000.000'' замењује се износом: 
''14.000.000'', економска класификација 711143 – 
Порез на приходе од непокретности, износ: 
''25.000.000'' замењује се износом: ''26.000.000'', 
економска класификација 711145 – Порез на 
приходе од давања у закуп покретних ствари, 
износ: ''2.100.000'', замењује се износом: 
''2.500.000'', економска класификација 711146 – 
Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства, износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000'', економска класификација 
711147 – Порез на земљиште, износ: ''13.000.000'' 
замењује се износом: ''15.000.000'', економска 
класификација 711183 – Самодопринос из 
прихода земљорадника, износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''2.600.000'', економска 
класификација 711184 – Самодопринос из 
прихода лица која се баве самосталном 
делатношћу, износ: ''24.700.000'' замењује се 
износом: ''25.500.000'', економска класификација 
711191 – Порез на друге приходе, износ: 
''110.000.000'' замењује се износом: 
''105.000.000'', економска класификација 711193 
– Порез на приходе професионалних спортиста и 
спортских стручњака, износ: ''1.300.000'' 
замењује се износом: 1.600.000'', Укупно 711, 
износ: ''1.171.100.000'' замењује се износом: 
''1.171.200.000''. Економска класификација 
712113 – Порез на фонд зарада лица која 
остварују приходе од ауторских  права и права  
индустријске својине износ: ''5.000'' замењује се 
износом: ''30.000'', Укупно 712, износ: 
''2.515.000'' замењује се износом:''2.540.000''. 
Економска класификација 713421 – Порез на 
пренос апсолутних права на непокретности, 
износ: ''90.000.000'' замењује се износом: 
''85.000.000'', економска класификација  713422 – 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и 
другим хартијама од вредности,   износ: 
''4.000.000''  замењује се износом: ''5.000.000'', 
економска класификација 713423- Порез на 
пренос апсолутних права на половним моторним 
возилима и пловним објектима, износ: 
''16.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000'', 
економска класификација   713611 – Порез на 
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акције на име и уделе,  износ: ''30.000''   замењује 
се износом: ''60.000'', Укупно 713 износ: 
''219.540.000'' замењује се износом: 
''214.570.000''. Економска класификација 714431 
– Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа, износ: ''20.000'' замењује се износом: 
''25.000'', економска класификација  714513 – 
Комунална такса за држање мотрних, друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина, износ: ''40.000.000''  замењује 
се износом: ''42.000.000'', 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 произведени или 
одложени отпад, износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''800.000'', економска класификација    
714552 – Боравишна такса, износ: ''650.000'' 
замењује се износом: ''700.000'', економска 
класификација 714562 – Посебна накнада за 
заштиту и унапређење животне средине, износ: 
''32.000.000'' замењује се износом: ''36.000.000'', 
Укупно 714, износ ''104.570.000'' замењује се 
износом: ''111.225.000''. Економска 
класификација 716111 – Комунална такса за 
истицање фирме на пословном простору, износ: 
''41.000.000'' замењује се износом: ''50.000.000'', 
Укупно 716, износ: ''41.000.000''  замењује се 
износом: ''50.000.000''.  Економска 
класификација  733152 – Остали текући 
трансфери од Републике у корист нивоа 
општина, износ: ''25.000.000'' замењује се 
износом: ''20.000.000'', економска класификација    
733156 – Текући наменски трансфери у ужем 
смислу од АП Војводине у корист нивоа 
општина, износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''10.000.000'', економска класификација 
733251 – Капитални трансфери од Републике у 
корист нивоа општина износ: ''40.000.000''се 
брише, економска класификација 733252 – 
Капитални трансфери од АП Војводине у корист 
нивоа општина, износ: ''668.000.000'' замењује се 
износом ''108.000.000'', Укупно 733, 
износ:''1.161.313.000'' замењује се 
износом:''554.313.000''. Економска 
класификација   741511 – Накнада за коришћење 
минералних сировина, износ: ''9.000.000'', 
замењује се износом: ''5.300.000'', економска 
класификација   741522 – Средства остварена од 
давања у закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредних објеката у државној 
својини, износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000'', економска класификација  
741531 – Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и друге 

публикације, производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности, износ: ''44.000.000'' 
замењује се износом: ''43.000.000'' економска 
класификација  741551 – Накнада за коришћење 
добара од општег интереса у производњи 
електричне енергије и производњи нафте и гаса, 
износ: ''7.500.000'' замењује се износом: 
''7.350.000'', Укупно 741, износ: ''244.000.000'' 
замењује се износом: ''221.150.000''. Економска 
класификација   742152 – Приходи од давања у 
закуп, односно на коришћење непокретности у 
државној својини које користе органи и 
организације општине и које користе установе – 
јавне службе, које се финансирају из буџета 
општине, износ: ''60.000.000'' замењује се 
износом: ''66.000.000'', економска класификација  
742153 – Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општина, износ: 
''11.000.000'' замењује се износом: ''13.500.000'', 
економска класификација  742253 – Накнада за 
уређивање грађевинског земљишта, износ: 
''544.824.254'' замењује се износом: 
''483.000.000'', Економска класификација 742351- 
Приходи општинских органа управе износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.000.000'', 
Укупно 742, износ: ''622.524.254'' замењује се 
износом: ''568.700.000''. Економска 
класификација 745151 – Остали приходи у 
корист нивоа општина, износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''8.500.000'', Укупно 745, 
износ: ''7.000.000'' замењује се износом: 
''8.500.000'', Економска класификација 771111- 
Мемурандумске ставке за рефундацију расхода 
износ: ''2.900.000'' замењује се 
износом:''2.919.380'', Економска класификација 
911451 – Примања од задуживања од пословних 
банака у земљи у корист нивоа општине од 
100.000.000 се бришу. После економске 
класификације 921000 – Примања од продаје од 
финансијске имовине додаје се економска 
класификација 921551- Примања од отплате 
кредита датих домаћим јавним нефинансијским 
институцијама у корист нивоа општина у износу 
од 6.020.000, економска класификација 921651- 
Примања од отплате кредита домаћинствима у 
земљи у корист нивоа општина износ: ''50.000'' 
замењује се износом:''30.000''. Укупно 921: 
износ:''20.050.000'' замењује се износом: 
''26.050.000''.  
Укупни приходи без пренетих средстава из 
претходне године износ: ''3.708.957.254'' 
замењује се износом: ''2.943.612.380'', Укупни 
приходи, износ: ''3.761.305.147'' замењује се 
износом: ''2.995.960.273''. 
 У глави 2. ''Општи део расходи'' вршиће 
се следеће измене и допуне:  
  Код економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
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износ: ''3.341.195.161'' замењује се износом 
''2.632.053.869'',  а у колони – Издаци из 
додатних прихода органа, износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом: ''5.000.000'' и у колони – 
Укупна средства, износ: ''3.347.195.161'' 
замењује се износом: ''2.637.053.869'', економска 
класификација 410000 – Расходи за запослене у 
колони - Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''687.548.000'' замењује се 
износом: ''683.283.200'', економска 
класификација 411- Плате, додаци запослених и 
накнаде запослених износ:''554.167.000'' 
замењују се износом:''554.107.000, економска 
класификација 414 - Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''12.160.000'' 
замењује се износом: ''10.352.200'', економска 
класификација 415 - Накнада за запослене  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''19.759.000'' замењује се 
износом: ''18.402.000'', економска класификација 
416 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи у колони - Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''1.800.000'' замењује се 
износом: ''700.000'', економска класификација 
420000 – Коришћење услуга и роба у колони - 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''671.137.875'' замењује се износом: 
''622.031.842'', економска класификација 421 – 
Стални трошкови у колони - Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''131.397.448'' 
замењује се износом: ''123.592.562'', економска 
класификација 422 - Трошкови путовања у 
колони - Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''4.800.000'' замењује се износом: 
''4.922.000'', економска класификација 423 – 
Услуге по уговору у колони - Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''59.043.754'' 
замењује се износом:''58.366.959''; економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''148.326.327'' замењује се 
износом: ''146.725.160''; економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање у колони Средства из буџета и 
Укупна средства износ: ''299.403.996'' замењује 
се износом: ''261.448.598''; економска 
класификација 426 – Материјал у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''28.166.350'' замењује се износом: 
''26.976.563''; економска класификација 440000- 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
и то: економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони средства из буџета и 
укупна средства износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом ''3.700.000'', економска класификација 
441- пратећи трошкови задуживања у износу од 
2.000.000 се брише. Економска класификација 

450000 - Субвенције у колони Средства из 
буџета и Укупна средства  износ: ''517.524.000'' 
се замењује износом: ''440.673.116''; економска 
класификација 451 - Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама 
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''517.524.000'' замењује се 
износом: ''440.673.116''; економска 
класификација 460000 – Донације, дотације и 
трансфери у колони Средства из буџета износ: 
''1.294.179.619'' замењује се износом: 
''724.473.521'' у колони Издаци из додатних 
прихода органа износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''1.300.179.619'' замењује се износом: 
''729.473.521''; економска класификација 463 – 
Текући трансфери осталим нивоима власти у 
колони Средства из буџета износ: 
''1.294.179.619'' замењује се износом: 
''724.473.521'' у колони Издаци из додатних 
прихода органа износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''1.300.179.619'' замењује се износом: 
''729.473.521''; економска класификација 470000 
– Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''54.918.000'' замењује се 
износом: ''56.200.240''; економска класификација 
472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''54.918.000'' замењује се 
износом: ''56.200.240'', економска класификација 
480000 – Остали расходи у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''83.127.667''  замењује  се  износом:  
''89.679.000'', економска  класификација 481 – 
Донације невладиним организацијама у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''54.996.667'' замењује се износом: 
''59.919.000'', економска класификација 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''19.680.000'' замењује се износом: 
''19.260.000'', економска класификација 483 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова у 
колони Средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''8.451.000'' замењује се износом: 
''10.500.000'', економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''26.760.000'' 
замењује се износом: ''12.012.950'', економска 
класификација 499- Стална резервна у колони 
средства из буџета и колони укупна средства 
износ: ''6.760.000'' замењује се износом: 
''3.500.000''економска класификација 499 – 
Текућа резерва у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''20.000.000'' 
замењује се износом: ''8.512.950'', економска 
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класификација 500000 – Издаци за 
нефинансијску имовину у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''394.109.986'' замењује се износом: 
''339.406.404'', економска класификација 510000 
– Основна средства у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''392.639.986'' 
замењује се износом ''338.406.404'', економкса 
класификација 511 - Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''355.247.293'' замењује 
се износом: ''311.626.695'', економска 
класификација 512 – Машине и опрема у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''37.292.693'' замењује се износом: 
''26.679.709'', економска класификација 540000 – 
Природна имовина у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''1.470.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000'', економска 
класификација 541- Земљиште у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''1.470.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. Економска класификација 600000 – 
Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине  у колони средства из 
буџета и колони укупна средства износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: 19.500.000, 
економска класификација 610000 – Отплата 
главнице у колони средства из буџета и колони 
укупна средства износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: 19.500.000, економска класификација 
611- Отплата главнице у колони средства из 
буџета и колони укупна средства износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: 19.500.000. 
Укупни расходи у колони Средства из буџета 
износ:  ''3.755.305.147'' замењује се износом: 
''2.990.960.273'' у колони Издаци из додатних 
прихода износ: ''6.000.000'' замењује се износом: 
''5.000.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''3.761.305.147'' замењује се износом: 
''2.995.960.273''.  
 У глави ''II Посебан део'' у члану 5. врше 
се следеће измене и допуне: 
 Средства буџета, износ ''3.761.305.147'' 
замењује се износом: ''2.995.960.273''. 
 Раздео 1. – Председник, Општинско веће 
и Скупштина општине, функција 110 – Извршни 
и законодавни органи, у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства, за економске 
класификације и то: економска класификација 
411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) износ: ''19.020.000'' замењује се износом: 
''19.100.000'', економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима износ: ''130.000'' 
се брише, економска класификација 415000 -  
Накнаде трошкова за запослене износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''180.000'', економска 
класификација 416000 – Награде запосленима и 

остали посебни расходи износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''700.000'', економска 
класификација 424000 – Специјализоване услуге 
износ: ''1.300.000'' замењује се износом: 
''1.500.000'', економска класификација 426000- 
Материјал износ:''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.300.000'' eкономска класификација 
482000 – Порези, обавезне таксе и казне, износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''25.000'', 
економска класификација 499000 - Средства 
резерве – стална резерва, износ: ''6.760.000'' 
замењује се износом: ''3.500.000'', економска 
класификација 499000 - Средства резерве – 
текућа резерва, износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''8.512.950'', Извори финансирања за 
раздео 1. ред Приходи из буџета и ред Укупно за 
раздео 1. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''84.769.000'' замењује се 
износом: ''69.626.950''. 
 Раздео 2. – Општинска управа, функција 
130 – Опште услуге, у колони Средства из  
буџета и Укупна средства за економске 
класификације и то: економска  
класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) износ: ''147.451.000'' 
замењује се износом: ''147.371.000'', економска 
класификација 416000 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи у износу од 800.000 се 
бришу, економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања, износ: ''2.500.000'' замењује 
се износом: ''2.800.000'', економска 
класификација 423000 – Услуге по уговору 
износ: ''5.200.000''замењује се износом: 
''4.500.000'', економска класификација 424000 – 
Специјализоване услоге износ: ''2.400.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000'', економска 
класификација 425000 - Текуће поправке и 
одржавање износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''7.000.000'', економска класификација 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''280.000'', 
економска класификација 483000 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
износ: ''7.500.000'' замењује се износом: 
''10.000.000'', економска класификација 512000 - 
Машине и опрема износ: ''15.500.000'' замењује 
се износом: ''10.000.000''. Извори финансирања 
за функцију 130 ред Приходи из буџета и ред 
Укупно за функцију 130 у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''273.051.000'' замењује се износом: 
''265.351.000''. Фукција 170 Трансакције везане за 
јавни дуг, економска класификација 441000- 
Отплата домаћих камата у колини средства из 
буџета и укупна средства износ: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''3.700.000'', економска 
класификација 444000 – Пратећи трошкови 
задуживања у износу од 2.000.000 се бришу и 
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економска класификација 611000- Отплата 
главнице домаћим кредиторима износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''19.500.000''. 
Извори финансирања за функцију 170 у колони 
приходи из буџета и Укупно за функцију 170 
износ:''26.000.000'' замењује се износом: 
''23.200.000''. Извори финансирања за раздео 2. 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 2. 
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''299.051.000'' замењује се 
износом: ''288.551.000''.  
 Раздео 3. – Општинско Јавно 
правобранилаштво функција 110- Извршни и 
законодавни органи, економска класификација 
415000 – Накнаде трошкова за запослене 
износ:''255.000'' замењује се износом:''235.000'', 
економска класификација 512000- Машине и 
опрема у износу од 100.000 се бришу. Укупно за 
раздео 3. у колони  Средства из буџета и колони 
укупна средства износ:''6.190.000'' замењује се 
износом: ''6.070.000''. 
 Раздео 4. – Основно образовање, 
функција 912 – Основно образовање, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства, за 
економске класификације и то: економска 
класификација 463000 – Услуге по уговору, 
износ: ''11.000.000'' замењује се износом: 
''10.500.000'', економска класификација 463000 – 
Материјал, износ: ''41.000.000'' замењује се 
износом ''41.100.000, економска класификација 
463000- Машине и опрема износ:''3.000.000'' 
замењује се износом:''2.000.000''.  Извори 
финансирања за раздео 4. ред Приходи из буџета 
и ред Укупно за раздео 4. у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''203.500.000'' замењује се износом ''202.100.000''.  
 Раздео 5. – Средње образовање, 
функција 920 – Средње образовање, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства за 
економске класификације и то: економска 
класификација 463000 – Стални трошкови износ: 
''32.500.000'' замењује се износом: ''33.000.000'', 
економска класификација 463000- Услуге по 
уговору износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''3.000.000'',економска класификација 463000 – 
Материјал износ: ''34.500.000'' замењује се 
износом: ''34.800.000'', економска класификација 
463000- Машине и опрема износ:''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.200.000''. Извори 
финансирања за раздео 5. ред Приходи из буџета 
у колони Средства из буџета износ: 
''112.500.000'' замењује се износом: 
''113.500.000''. У колони Издаци из додатних 
прихода  и колони укупна средства износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''5.000.000''. 
 Раздео 6. – Култура, функција 820 – 
Услуге културе, глава 6.0. – Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета и 

колони Укупна средства за економске 
класификације и то: економска класификација 
414000- Социјална давања запосленима 
износ:''360.000'' замењује се износом:''175.000'', 
економска класификација 415000- Накнада 
трошкова за запослене износ:''1.905.000'' 
замењује се износом:''1.600.000'', економска 
класификација 423000 – Услуге по уговору 
износ:''970.000'' замењује се износом:''1.858.000''. 
Извори финансирања за главу 6.0 ред приходи из 
буџета и ред за главу 6.0 у колони Приходи из 
буџета и колони Укупно за главу 6.0 износ: 
''74.587.000'' замењује се износом: ''74.985.000''. 
Глава 6.1. – Градска библиотека ''Жарко 
Зрењанин'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства, за економске 
класификације и то: економска класификација 
414000- Социјална давања запосленима 
износ:''600.000'' замењује се износом:''531.200'', 
економска класификација 415000- Накнада 
трошкова за запослене износ:''812.000'' замењује 
се износом:''800.000'', економска класификација 
423000- Услуге по уговору износ: ''970.000'' 
замењује се износом:''1.343.000'', економска 
класификација 424000 – Специјализоване услуге, 
износ: ''5.138.310'' замењује се износом: 
''5.202.120'', економска класификација 425000- 
Текуће поправке и одржавање износ:''1.000.000'' 
замењује се износом:''800.000'', економска 
класификација 426000 – Материјал,  износ: 
''885.000'' замењује се износом: ''890.000'', 
економска класификација 512000- Машине и 
опрема износ:''2.000.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. Извори финансирања за главу 6.1. 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за главу 6.1 
у колони приходи из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''30.005.310'' замењује се 
износом: ''29.166.320''. Глава 6.2. – Народни 
музеј, у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства, за економске класификације и 
то: економска класификација 411000- Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) 
износ:''17.243.000'' замењује се 
износом:''17.303.000'', економска класификација 
412000- Социјални доприноси на терет 
послодавца износ: ''3.110.000'' замењује се 
износом:''3.120.000'', економска класификација 
414000- Социјална давања запосленима 
износ:''600.000'' замењује се износом: ''240.000'', 
економска класификација 415000 – Накнада 
трошкова за запослене износ: ''900.000'' замењује 
се износом:''915.000'',економска класификација 
421000 - Стални трошкови износ: ''4.250.000'' 
замењује се износом: ''4.600.000'',  економска 
класификација 423000- Услуге по уговору износ: 
''970.000'' замењује се износом: 
''1.273.000''економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге, износ: ''3.554.907'' 
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замењује се износом: ''3.578.907''. Извори 
финансирања за главу 6.2. ред Приходи из 
буџета и ред Укупно за главу 6.2. у колони 
Приходи из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''35.352.907'' замењује се износом: 
''35.754.907''        Глава 6.3. – Савремена галерија, 
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства, за економске класификације и то: 
економска класификација 415000 – Накнаде 
трошкова за запослене износ: ''350.000'' замењује 
се износом:''280.000'', економска класификација 
421000 - Стални трошкови износ: ''650.000'' 
замењује се износом: ''500.000'', економска 
класификација 423000- Услуге по уговору 
износ:''970.000'' замењује се износом: ''1.143.000'' 
економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге, износ: ''2.662.857'' 
замењује се износом: ''2.663.000'', економска 
класификација 512000- Машине и опрема у 
износу од 1.700.000 се брише. Извори 
финансирања за главу 6.3. ред Приходи из 
буџета и ред Укупно за главу 6.3 у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ ''17.162.857'' замењује се износом: 
''15.416.000''. Глава 6.4. Културни центар, у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства, за економске класификације и то: 
економска класификација 411000- Плате, додаци 
и накнаде запослених (зараде) износ:''12.890.000'' 
замењује се износом:''12.930.000'', економска 
класификација 412000 – Социјални доприноси 
на терет послодавца износ ''2.310.000'' замењује 
се износом: ''2.320.000'', економска 
класификација 414000- Социјална давања 
запосленима износ:''240.000'' замењује се 
износом: ''115.000'', економска класификација 
415000- Накнаде трошкова за запослене 
износ:''750.000'' замењује се 
износом:''730.000'',економска класификација 
421000 - Стални трошкови износ: ''5.420.000'' 
замењује се износом: ''5.700.000'', економска 
класификација 423000 – Услуге по уговору 
износ: ''970.000'' замењује се износом: 
''1.303.000'', економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге, износ: ''4.387.810'' 
замењује се износом: ''4.887.810'', Извори 
финансирања за главу 6.4. ред Приходи из 
буџета и ред Укупно за главу 6.4 у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''29.007.810'' замењује се износом: 
''30.025.810''. Глава 6.5 Савез аматерских КУД, у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства за економске класификације и то: 
економска класификација 415000- Накнада 
трошкова за запослене износ: ''70.000'' замењује 
се износом:''65.000'', економска класификација 
421000 - Стални трошкови износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''510.000'', економска 

класификација 424000- Специјализоване услуге 
износ: ''3.875.000'' замењује се износом: 
''3.907.000'', економска класификација 426000 – 
Материјал, износ: ''125.000'' замењује се 
износом: ''123.000''. Извори финансирања за 
главу 6.5. ред Приходи из буџета и ред укупно за 
главу 6.5. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''6.939.000'' замењује се 
износом: ''6.974.000''. Глава 6.6. Позориште 
''Мадач'', у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства, за економске класификације и 
то: економска класификација 411000 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) износ: 
''1.771.000'' замењује се износом: ''1.671.000'', 
економска класификација 412000 – Социјални 
доприноси на терет послодавца износ: ''320.000'' 
замењује се износом: ''300.000'', економска 
класификација 415000- Накнада трошкова за 
запослене износ: ''70.000'' замењује се 
износом:''65.000'', економска класификација 
421000 – Стални трошкови износ: ''65.000'' 
замењује се износом: ''55.000'', економска 
класификација 424000 – Специјализоване услуге 
износ: ''1.050.000'' замењује се износом: 
''1.080.000''. Извори финансирања за главу 6.6. 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за главу 
6.6. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''3.421.000'' замењује се 
износом: ''3.316.000''. Глава 6.7. Историјски 
архив, у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства, за економске класификације и 
то: економска класификација 411000 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараџде) износ: 
''9.660.000'' замењује се износом: ''9.600.000'', 
економска класификација 412000 – Социјални 
доприноси на  терет послодавца износ: 
''1.740.000'' замењује се износом: ''1.800.000'', 
економска класификација 414000 – Социјална 
давања запосленима износ: ''120.000'' замењује се 
износом: ''106.000'', економска класификација 
423000 – Услуге по уговору      износ: '' 970.000'' 
замењује се износом: ''1.153.000'', економска 
класификација 426000 – Материјал износ: 
''645.000'' замењује се износом: ''640.000''. 
Извори финансирања за главу 6.7. ред Приходи 
из буџета и ред Укупно за главу 6.7. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''15.125.000'' замењује се износом: 
''15.289.000''. Глава 6.8 Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из буџета 
и Укупна средства за економске класификације и 
то: економска класификација 415000 – Накнада 
трошкова за запослене износ:''155.000'' замењује 
се износом: ''130.000'', економска класификација 
421000 – Стални трошкови        износ: '' 100.000'' 
замењује се износом: '' 50.000'', економска 
класификација 423000 – Услуге по уговору, 
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''700.000'', 
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економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''250.000'', економска 
класификација 426000 – Материјал, износ: 
''315.000'' замењује се износом:''320.000'', 
економска класификација 512000 – Машине и 
опрема  износ: ''465.000'' замењује се износом: 
''372.000''. Извори финансирања за главу 6.8. ред 
Приходи из буџета и ред  Укупно за главу 6.8. у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''8.095.000'' замењује се износом: 
''7.882.000''.  

 Извори финансирања за раздео 6. ред 
Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 6. у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''220.355.884'' замењује се 
износом: ''219.469.037''.  

Раздео 7. – Физичка култура, функција 
810 – Услуге рекреације и спорта, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства, за 
економске класификације и то: економска 
класификација 414000 – Социјална давања 
запосленима износ:          ''480.000'' замењује се 
износом: ''145.000'', економска класификација 
415000 – Накнаде трошкова за запослене  
износ:''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.400.000'',  
економска класификација 423000 – Услуге по 
уговору износ: ''2.150.000'' замењује се износом: 
''2.860.000'', економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге износ: ''54.150.000'' 
замењује се износом: ''55.566.323'', економска 
класификација 426000 – Материјал,  износ: 
''1.900.000'' замењује се износом: ''1.910.000''. 
Извори финансирања за главу 7.0. ред Приходи 
из буџета и ред Укупно за главу 7.0. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства  
износ: ''143.050.000'' замењује се износом:  
''144.751.323 '. Извори финансирања за раздео 7. 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 7. 
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''143.250.000'' замењује се 
износом: ''144.951.323''.  
 Раздео 8. – Друштвена брига о деци, 
функција 911 – Предшколско образовање, глава 
8.0. Предшколска установа ''Зрењанин'', за 
економске класификације и то: економска 
класификација 415000  – Накнаде трошкова за 
запослене у колони Укупна средства износ: 
''1.600.000'' замењује се износом: ''1.350.000'', 
економска класификација 425000 – Текуће 
поправке и одржавае у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства, износ: 
''6.500.000'' замењује се износом: ''8.500.000''. 
Извори финансирања за главу 8.0 ред Приходи 
из буџета и ред Укупно за главу 8.0 у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''153.160.000'' замењује се износом: 

''154.910.000'', Функција 910 – Предшколско и 
основно образовање, друштвена брига о деци- 
остало у колони Средства из буџета и Укупна 
средства, економска класификација 472000 – 
Накнада за социјалну заштиту из буџета износ: 
''22.500.000'' замењује се износом: ''23.500.000''. 
Извори финансирања за главу 8.1.  ред приходи 
из буџета и ред Укупно за главу 8.1. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ : ''47.500.000'' замењује се износом: 
''48.500.000''. Извори финансирања за раздео 8. 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за  раздео 
8, у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''200.660.000'' замењује се 
износом: ''203.410.000''. 
  Раздео 9. -  Социјална заштита, функција 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, економска класификација 472000 
– Накнада за социјалну заштиту из буџета у 
колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''23.000.000'' замењује се 
износом: ''23.220.240''. Извори финансирања за 
раздео 9. ред Приходи из буџета и ред Укупно за 
раздео 9. у колони Приходи из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''23.000.000'' замењује се 
износом: ''23.220.240''.  
 Раздео 10. – Јавно информисање, 
функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва 
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства за економску класификацију 451000 – 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама износ: 
''18.424.000'' замењује се износом: ''17.100.000''. 
Извори финансирања за раздео 10. ред приходи 
из буџета и ред Укупно за раздео 10. у колони 
Приходи из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''18.424.000'' замењује се износом: 
''17.100.000''. 
  Раздео 11. – Средства за остале потребе, 
функција 110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови, економска класификација 481000 – 
Специјализоване услуге у колони Приходи из 
буџета и колони укупна средства износ: 
''36.286.667'' замењује се износом: ''40.000.000'', 
економска класификација 481000 – Материјал 
износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''4.350.000''. Извори финансирања за раздео 11. 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 
11. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''54.786.667'' замењује се 
износом: ''58.850.000''. 

Раздео 12. - Буџетски фондови,  
функција 620 – Развој заједнице економска 
класификација 425000 – Фонд за коришћење 
добара од општег интереса у производњи 
електричне енергије и производа од нафте и гаса 
износ: ''16.500.000'' замењује се износом: 
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''11.100.000'', Функција 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту, економска 
класификација 472000 – Фонд за стипендирање 
талентованих ученика у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''7.018.000'' замењује се износом: ''7.100.000''. 
Извори финансирања за раздео 12. ред Приходи 
из буџета и ред  Укупно за раздео 12. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''24.518.000'' замењује се износом: 
''19.200.000''. 
 Раздео 13. – Јавна предузећа, функција 
620 – Развој заједнице, у колони Средства из 
буџета и Укупна средства, глава 13.0 ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'', економска класификација 414000 – 
Социојална давања запосленима износ: ''850.000'' 
замењује се износом: ''260.000'', економска 
класификација 415000 – Накнаде трошкова за 
запослене износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''800.000'', економска класификација 
421000 - Стални трошкови износ: ''8.891.448'' 
замењује се износом: ''7.287.562'', економска 
класификација 422000 – Трошкови путовања у 
износу од 50.000 се бришу,      
економска класификација 423000 - Услуге по 
уговору износ: ''8.093.754'' се замењује износом: 
''4.498.959'', економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге износ: ''11.609.443'' 
замењује се износом: ''8.607.000'', економска 
класификација 425000 -Текуће поправке и 
одржавање износ: ''152.664.890'' замењује се 
износомм: ''128.169.396'', економска 
класификација 426000 - Материјал износ: 
''1.498.350'' замењује се износом: ''885.563'', 
економска класификација 451000 – Капиталне 
субвенције износ: ''70.100.000'' замењује се 
износом: ''73.533.116'', економска класификација 
481000 – Донације осталим непрофитним 
организацијама, износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000'', економска класификација 
482000 – Порези,обавезне таксе износ: 
''2.300.000'' замењује се износом: ''2.000.000'' 
економска класификација 511000 – Зграде и 
грађевински објекти износ: ''334.192.293'' 
замењује се износом: ''290.574.695'', економска 
класификација 512000 - Машине и опрема износ: 
''10.606.693'' замењује се износом: ''8.495.459'', 
економска класификација 541000 – Земљиште 
износ: ''1.470.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. Извори финансирања за главу 13.0 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за главу 
13.0 у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''662.412.871'' замењује 
се износом: ''585.847.750''. Функција 630 – 
Водоснабдевање глава 13.1, економска 
класификација 451000 – ЈКП ''Водовод и 
канализација'' износ: ''158.000.000'' замењује се 

износом: ''132.000.000'', економска 
класификација 451000 – ЈКП ''Водовод и 
канализација'' – Самодопринос за каналисање у 
колони средства из буџета и Укупна средства 
износ: ''65.000.000'' замењуаје се износом: 
''62.500.000''. Извори финансирања за главу 13.1 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за главу 
13.1 у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''223.000.000'' замењује 
се износом: ''194.500.000''. Функција 510 – 
Управљање отпадом глава 13.2 ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило'' у колони – Средства из буџета и 
колони Укупна средства, економска 
класификација 451000 – ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило'' износ: ''89.000.000'' замењује се 
износом: ''82.040.000''. Извори финансирања за 
главу 13.2 ред Приходи из буџетаз  и ред Укупно 
за главу 13.2 у колони – Средства из буџета и 
колони – Укупна средства, износ: ''89.000.000'' 
замењује се износом: ''82.040.000''.  

                            

 Функција 660 – Стамбени развој и развој 
заједнице некласификован на другом месту, 
Глава 13.3 ЈКП ''Пијаце и паркинзи'', у колони – 
Средства из буџета и колони Укупна средства за 
економске класификације и то: економска 
класификација 415000 – Накнаде трошкова за 
запослене, износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.860.000'', економска класификација 
421000 – Стални трошкови, износ: ''5.511.000'' 
замењује се износом: ''4.500.000'', економска 
класификација 422000 – Трошкови путовања, 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''72.000'', 
економска класификација 423000- Услуге по 
уговору, износ: ''5.980.000'' замењује се износом: 
''6.535.000'', економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге, износ: ''405.000'' 
замењује се износом: ''325.000'', економска 
класификација 425000 – Текуће поправке и 
одржавање, износ: ''1.205.000'' замењује се 
износом: ''1.509.000'', економска класификација 
426000 – Материјал, износ: ''2.410.000'' замењује 
се износом: ''2.020.000'', економска 
класификација 481000 – Донације осталим 
непрофитним организацијама, износ: ''10.000'' 
замењује се износом: ''19.000'', економска 
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе 
и казне, износ: ''4.930.000'' замењује се износом: 
''4.835.000'', економска класификација 511000 – 
Зграде и грађевински објекти, износ: ''55.000'' 
замењује се износом: ''52.000'', економска 
класификација 512000 -  Машине и опрема 
износ: ''1.201.000'' замењује се износом: 
''1.220.000''. Извори финансирања за главу 13.3 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за главу 
13.3 у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства, износ: ''67.163.000'' замењује се 
износом: ''66.303.000'', функција 610 – Стамбени 
развој, Јавно стамбено предузеће у колони 
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Средства из буџета и колони Укупна средства, 
економска класификација 421000 – Стални 
трошкови износ:''4.000.000'' замењује се 
износом: ''3.380.000'',  економска класификација 
422000 – Трошкови путовања  износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''50.000'', економска 
класификација 424000 – Специјализоване услуге 
износ:  
''1.273.000'' замењује се износом: ''988.000'', 
економска класификација 425000 – Текуће 
поправке и одржавање износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''4.350.000'', економска 
класификација 483000 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова износ: ''951.000'' замењује се 
износом: ''500.000'', економска класификација 
512000 – Машине и опрема износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.872.250''. Извори 
финансирања за главу 13.4. ред Приходи из 
буџета, и ред Укопно за главу 13.4.  у колони 
Средства из буџета и укупна средства износ: 
''57.911.000'' замењује се износом: ''55.677.250''. 
Извори финансирања за раздео 13.  ред Приходи 
из буџета и ред Укупно за раздео 13. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства, 
износ: ''1.099.486.871'' замењује се износом: 
''984.368.000''. 
 Раздео 14. – Функција 421 – Развој 
заједнице, Глава 14.0., економска функција 
451000 – Аграрни буџет у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства, износ: 
''57.000.000'' замењује се износом: ''30.000.000''. 
Извори финансирања за главу 14.0. ред Приходи 
из буџета и ред Укупно за главу 14.0. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства, 
износ: ''57.000.000'' замењује се износом 
''30.000.000''. Функција 620 – Развој заједнице, 
Глава 14.1. економска класификација 451000- 
Средства за подстицај и развој малих и средњих 
предузећа и приватно предузетништво 
износ:''20.000.000'' замењује се износом 
''17.000.000'', економска класификација 451000 – 
Средства  за меркетинг и промоцију постојећих 
ресурса и могућности инвестирања у општини 
Зрењанин у циљу привлачења страних 
инвеститора износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''7.500.000'', економска класификација 
451000 – Средства за техничко опремање и 
оспособљавање јавних предузећа за послове на 
тржишним принципима у колони – Средства из 
буџета и колони – Укупна средства износ: 
''21.000.000'' замењује се износом: ''18.000.000''. 
Извори финансирања за главу 14.1. у колони – 
Средства из буџета и колони – Укупна средства, 
износ: ''51.000.000'' замењује се износом: 
''42.500.000''.  Извори финансирања за раздео 14.  
ред Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 
14. у колони Средства из буџета и колони 

Укупна средства, износ: ''108.000.000'' замењује 
се износом: ''72.500.000''. 
 Раздео 15. – Месне заједнице, функција 
620- Развој заједнице, МЗ Арадац, економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''155.000'' замењује се износом: 
''189.000'', економска класификација 463000- 
Месни самодопринос износ: ''3.980.000'' 
замењује се износом: ''3,500.000''. Укупно МЗ 
Арадац у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''6.311.000'' замењује се 
износом: ''5.865.000''. МЗ Банатски Деспотовац 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољоприврде и самосталних 
делатности у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''110.000'' 
замењује се износом: ''117.000'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''1.920.000'' замењује се износом: 
''1.750.000''. Укупно МЗ Банатски Деспотовац у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''3.603.379'' замењује се износом: 
''3.440.379''. МЗ Бело Блато, економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''75.000'' замењује се износом: 
''89.000'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и Укупна средства износ: ''1.400.000'' 
замењује се износом: ''1.430.000''. Укупно МЗ 
Бело Блато у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''2.232.000'' 
замењује се износом: ''2.276.000''. МЗ Ботош, 
економска класификација 425000 – Средства за 
решавање комуналних проблема у колони – 
Средства из буџета и колони – Укупна средства, 
износ: ''1.221.000'' замењује се износом: 
''1.261.000'', економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса од пољоприврде и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''26.000'' 
замењује се износом: ''34.000'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета у колони Укупна 
средства износ: ''840.000'' замењује се износом: 
''900.000''. Укупно МЗ Ботош у колони Средства 
из   буџета   и  колони   Укупна   средства   
износ:  ''2.087.000'' замењује се износом: 
''2.195.000''. МЗ Елемир, економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''114.000'' замењује се износом: 
''134.000''. економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос износ: ''5.940.000'' 
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замењује се износом: ''5.700.000''.Укупно МЗ 
Елемир у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''8.044.000'' замењује се 
износом: ''7.824.000''. МЗ Ечка, економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони  Средства из   
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.185.827'' замењује се износом: ''2.205.827'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољоприврде и самосталних 
делатности у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''88.000'' 
замењује се износом: ''117.000''. економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''3.030.000'' замењује се износом: 
''3.400.000''. Укупно МЗ Ечка  у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.303.827'' замењује се износом: ''5.722.827''. МЗ 
Јанков Мост, економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса од пољоприврде и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''3.600'' 
замењује се износом: ''4.700'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''248.000'' замењује се износом: '' 250.000''. 
Укупно МЗ Јанков Мост у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''777.600'' замењује се износом: ''780.700''. МЗ 
Клек, економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса од пољоприврде и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''48.000'' 
замењује се износом: ''63.000'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''3.465.000'' замењује се износом: 
''3.650.000''. Укупно МЗ Клек у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.591.000'' замењује се износом: ''4.791.000''. МЗ 
Книћанин, економска класификација 425000 – 
Средства за решавања комуналних проблема у 
колони Средства из буџета и колони укупна 
средства износ:'' 947.000'' замењује се износом: 
''962.000'', економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса од пољоприврде и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''61.000'' 
замењује се износом: ''69.000'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''640.000'' замењује се износом: 
''1.200.000''.Укупно МЗ Книћанин у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''1.648.000'' замењује се износом: 
''2.231.000''. МЗ Лазарево, економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''286.000'' замењује се износом: 

''336.000'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.470.000'' замењује се износом: ''4.650.000''. 
Укупно МЗ Лазарево у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.809.000'' замењује се износом: ''6.039.000''. МЗ 
Лукино Село економска класификација 425000 – 
Средства за решавање комуналних проблема 
износ: ''799.000'' замењује се износом: 
''1.099.000'', економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса од пољоприврде и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''27.000'' 
замењује се износом: ''34.000'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''160.000'' замењује се износом: ''360.000''. 
Укупно МЗ Лукино Село у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''986.000'' замењује се износом:  ''1.493.000''. МЗ 
Лукићево економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса  од   пољоприврде  и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''71.000'' 
замењује се износом: ''83.000'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''2.030.000'' замењује се износом: 
''2.130.000''.Укупно МЗ Лукићево у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''3.039.000'' замењује се износом: 
''3.151.000''. МЗ Меленци, економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.069.000'' замењује се износом: ''3.018.996'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољоприврде и самосталних 
делатности  у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''74.000'' 
замењује се износом: ''93.000''. Укупно МЗ 
Меленци у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''4.193.000'' замењује се 
износом: ''5.161.996''. МЗ Михајлово, економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''688.000'' замењује се износом: ''703.000'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољоприврде и самосталних 
делатности  у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''5.500'' замењује 
се износом: ''7.200'', економска класификација 
463000 – Месни самодопринос износ: ''684.000'' 
замењује се износом: '' 780.000''.Укупно МЗ 
Михајлово у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''1.377.500'' 
замењује се износом: ''1.490.200''. МЗ Орловат, 
економска класификација 425000 - Средства 
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самодоприноса од пољоприврде и самосталних 
делатности  у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''12.400'' 
замењује се износом: ''16.200'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''350.000'' замењује се износом: 
''270.000''.  Укупно МЗ Орловат у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''1.431.400'' замењује се износом: 
''1.355.200''. МЗ Перлез, економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''262.000'' замењује се износом: 
''305.000'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос износ: ''1.646.000'' 
замењује се износом: ''1.800.000''.Укупно МЗ 
Перлез  у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''3.697.000'' замењује се 
износом: ''3.894.000''. МЗ Стајићево, економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''126.000'' замењује се износом: 
''145.000'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.900.000''.   
Укупно МЗ Стајићево у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.952.000'' замењује се износом: ''2.871.000''. МЗ 
Тараш, економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса од пољоприврде и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''77.000'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''951.000''. Укупно МЗ Тараш у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.836.000'' замењује се износом: ''1.904.000''. МЗ 
Томашевац, економска класификација 425000 - 
Средства самодоприноса од пољоприврде и 
самосталних делатности  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''160.000'' замењује се износом: ''202.000'', 
економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''650.000''.Укупно МЗ Томашевац у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.004.000'' замењује се износом: 
''1.996.000''. МЗ Фаркаждин, економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''56.000'' замењује се износом: 

''58.000'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос износ: ''221.000'' замењује 
се износом: '' 430.000''. Укупно МЗ Фаркаждин у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''1.078.000'' замењује се износом: 
''1.289.000''. МЗ Чента, економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема износ: ''2.113.000'' замењује се 
износом: ''2.213.000'', економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''565.000'' замењује се износом: 
''720.000'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос износ: ''2.050.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''. Укупно МЗ 
Чента у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''4.728.000'' замењује се 
износом: ''4.933.000''. МЗ Златица, економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема износ: ''465.000'' замењује 
се износом: ''485.000'', економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''16.800'' замењује се износом: 
''19.100'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос износ: ''500.000'' замењује 
се износом: '' 620.000''. Укупно МЗ Златица у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''981.800'' замењује се износом: 
''1.124.100''. МЗ Мужља економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољоприврде и самосталних делатности  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''122.000'' замењује се износом: 
''133.000'', економска класификација 463000 - 
Самодопринос за каналисање износ: ''734.883'' 
замењује се износом: ''683.657'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''3.700.000''. Укупно МЗ Мужља у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''4.356.883'' замењује се износом: 
''4.516.657''. МЗ Граднулица, економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталних делатности 
износ: ''15.900'' замењује се износом: ''19.200'', 
економска класификација 463000 – 
Самодопринос за каналисање износ: ''628.914'' 
замењује се износом: ''585.610'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''4.600.000'' замењује се износом: 
''4.900.000''. Укупно МЗ Граднулица  у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''5.244.814'' замењује се износом: 
''5.504.810''. МЗ Зелено поље, економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
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од пољопривреде и самосталних делатности 
износ: ''4.800'' замењује се износом: ''5.100'',  
економска класификација 463000 – 
Самодопринос за каналисање у колони Средства 
из буџета и Укупна средства износ: ''674.927'' 
замењује се износом: ''628.455'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''750.000'' замењује се износом: 
''1.210.000''. Укупно МЗ Зелено поље у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''1.429.727'' замењује се износом: 
''1.843.555''. МЗ Вељко Влаховић, економска 
класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и   
колони   Укупна   средства   износ:   ''1.141.245''  
замењује   се   износом: ''1.062.664'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''6.700.000'' замењује се износом: 
''6.900.000''. Укупно МЗ Вељко Влаховић  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''7.843.945'' замењује се износом: 
''7.965.364''. Зрењанин – Самодопринос, 
економска класификација 425000 – Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делантости у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''. Укупно 
Зрењанин – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 
МЗ Шумица, економска класификација 425000 – 
Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталних делатности износ: ''2.200'' замењује 
се износом: ''2.700'',економска класификација 
463000 – Самодопринос за каналисање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''240.111'' замењује се износом: ''257.099''. 
Укупно МЗ Шумица у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства  износ: 
''242.311'' замењује се износом: ''259.799''. МЗ 
Центар, економска класификација 463000 – 
Самодопринос за каналисање у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''226.253'' замењује се износом: ''210.674''. 
Укупно МЗ Центар у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''226.253'' 
замењује се износом: ''210.674''. МЗ Никола 
Тесла, економска класификација 463000 – 
Самодопринос за каналисање у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''182.541'' замењује се износом: ''169.972''. 
Укупно МЗ Никола Тесла у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''182.541'' замењује се износом: ''169.972''. МЗ 
Жарко Зрењанин, економска класификација 
463000 – Самодопринос за каналисање у колони 

Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''786.913'' замењује се износом: ''732.730''. 
Укупно МЗ Жарко Зрењанин у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''786.913'' замењује се износом: ''732.730''. МЗ 
Соња Маринковић, економска класификација 
463000 – Самодопринос за каналисање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''571.400'' замењује се износом: ''532.057''. 
Укупно МЗ Соња Маринковић у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''571.400'' замењује се износом: ''532.057''. 
МЗ Доситеј Обрадовић, економска 
класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''1.242.490'' 
замењује се износом: ''1.156.937'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''7.660.000'' замењује се износом: 
''7.300.000''.Укупно МЗ Доситеј Обрадовић у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''8.902.490'' замењује се износом: 
''8.456.937''. МЗ Доља-Црни шор, економска 
класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''348.971'' 
замењује се износом: ''324.943'', економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос 
износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''2.200.000''.Укупно МЗ Доља-Црни шор у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.348.971'' замењује се износом: 
''2.524.943''. МЗ Берберско-болница, економска 
класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и 
Укупна средства износ: ''366.787'' замењује се 
износом: ''345.664''. Укупно МЗ Берберско 
болница у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''366.787'' замењује се 
износом: ''345.664''. МЗ Сава Ковачевић,  у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
Средства економска класификација 425000 – 
Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делантости износ: ''1.000'' замењује 
се износом: ''1.100'',  економска класификација 
463000 – Самодопринос за каналисање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''287.615'' замењује се износом: ''267.811'', 
економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос износ: ''1.600.000'' замењује се 
износом: ''1.640.000''.Укупно МЗ Сава Ковачевић 
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''1.888.615'' замењује се износом: 
''1.908.911''. МЗ Мала Америка, економска 
класификација 463000 – Самодопринос за 
каналисање у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''251.569'' 
замењује се износом: ''234.248''. Укупно МЗ 
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Мала Америка у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''251.569'' 
замењује се износом: ''234.248''. Извори 
финансирања за раздео 15. ред Приходи из 
буџета и ред Укупно за раздео 15. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''153.353.725'' замењује се износом: 
''148.533.723''.  
  Раздео 16. Остали расходи функција 490 
- Економски послови некласификовани на 
другом месту, економска класификација 463000 -
Самодопринос за изградњу болнице у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''182.000.000'' замењује се износом: 
''180.000.000'', економска класификација 451000 
– Средства за реализацију Програма солидарне 
стамбене изградње у износу од 8.000.000 се 
брише,  економска класификација 421000 – 
Улична јавна расвета, износ: ''40.000.000'' 
замењује се износом: ''35.000.000''. Извори 
финансирања за функцију 490 ред Приходи из 
буџета и ред укупно за функцију 490 у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''237.500.000'' замењује се износом: 
''222.500.000''. Извори финансирања за функцију 
560, ред приходи из буџета и ред укупно за 
функцију 560 у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''43.500.000'' 
замењује се износом: ''43.550.000''. Извори 
финансирања за раздео 16. ред Приходи из 
буџета и ред Укупно за раздео 16. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''296.040.000'' замењује се износом: 
''281.090.000''. 
 Раздео 17.  Донације и трансфери 
осталим нивоима власти, функција 470 - Остале 
делатности, економска класификација 463000 – 
Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – остало износ: ''10.420.000'' замењује 
се износом: ''6.420.000'', економска 
класификација 463000 – Трансферна средства- 
комасација у износу од  5.000.000 се бришу, 
економска класификација 463000 - Трансферна 
средства - остало у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''672.000.000'' 
замењује се износом: ''112.000.000''. Ивори 
финансирања за раздео 17. ред Приходи из 
буџета и ред Укупно за раздео 17. у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''707.420.000'' замењује се износом: 
''138.420.000''. Укупни расходи из средстава 
буџета у колони Средства из буџета износ: 
''3.755.305.147'' замењује се износом: 
''2.990.960.273'', у  колони Издаци из додатних 
прихода износ: ''6.000.000'' замењује се износом: 
''5.000.000'' и Укупни расходи у колони Укупна 
средства, износ: ''3.761.305.147'' замењује се 
износом: ''2.995.960.273''.     

Члан 5. 
 
 У глави ''Посебне одредбе'', у члану 7. 
став 1. износ од ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''8.512.950''. 

 
Члан 6. 

 
 Ову Одлуку доставити Министарству 
финансија РС и објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''.  

 
Члан 7. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-1/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н                   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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На основу члана 4. став 2. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', бр. 16/97 и 42/98) и члана 22.Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст и 
19/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', број 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин на 
седници одржаној 27.12.2007. године, донео је 
 

О Д Л У К У  
О ОДРЕЂИВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ 

СМАТРАЈУ КОМУНАЛНИМ 
ДЕЛАТНОСТИМА ОД ЛОКАЛНОГ 

ИНТЕРЕСА 
 

Члан 1.  
 

 Овом Одлуком одређује се комуналне 
делатности од локалног интереса, поред оних 
које су Законом утврђене, чије је обављање 
незаменљив услов живота и рада грађана и 
других субјеката на територији општине 
Зрењанин и самом граду Зрењанину.  
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Члан 2.  
 

 Комуналном делатношћу од локалног 
интереса, у смислу ове Одлуке сматрају се 
следеће делатности:  

- дистрибуција гаса, 
- одржавање санитарне депоније, 
- димничарске, 
- одржавање спортских и рекреативних 
објеката,  

- одржавање јавних купалишта,  
- систематска дератизација и дензинсекција и 
уништавање крпеља и амброзије,  

- одржавање јавних WC-а, 
- одржавање вештачких језера, 
- кафилерија, 
- украшавање и плакатирање, 
- обележавање зграда бројевима и постављање 
табли са називима улица и тргова,  

- одржавање јавних бунара и чесми,  
- одржавање урбане опреме и мобилијара,  
- обједињена обрада и наплата комуналних 
услуга и обрада података везаних за накнаду 
коришћење грађевинског земљишта,  

- кабловско дистрибуционих система,  
- обележавање и одржавање простора за 
извођење паса,  

- хватање и уништавање паса и мачака 
луталица и сакупање лешева животиња са 
јавних површина и  

- чишћење и одржавање хигијене у стамбеним 
зградама и извођење радова на одржавању 
зграда.  

Члан 3.  
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи ''Одлука о одређивању димничарске 
делатности као комунале делатности и 
поверавање вршења димничарске делатности 
друштвеном предузећу за вршење димничарских 
услуга ''Димничар'' - са потпуном одговорношћу 
– Зрењанин''. 

Члан 4.  
 

 Јавна комунална и друштвена предузећа 
и организације којима је поверено обављање 
појединих делатности из члана 2. ове Одлуке 
настављају да и даље обављају исте, до 
поверавања на начин утврђен посебном Одлуком 
о условима и начину поверавања комуналних 
делатности на територији општине Зрењанин. 
 

Члан 5.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Зрењанин''. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-2/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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На основу члана 54.  став 1. а у вези 

чланова 39., 52. и 53. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', број 47/03 и 
34/06) и члана 22. Статута општине Зрењанин ( 
''Службени лист општине Зрењанин'' бр. 16/05- 
пречишћен текст и 19/06)  а у вези члана 2. и 3. 
Одлуке о распуштању Скупштине општине 
Зрењанин и образовању Привременог органа 
општине Зрењанин (''Службени гласник РС'' бр. 
104/06) Привремени орган општине Зрењанин  
на седници  одржаној 27.12.2007. године донео је  
 

О Д Л У К У 
О  ПЛАНУ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ    
РАДНОГ КОМПЛЕКСА ''BOMEX  4M'' 

ПЕРЛЕЗ  
 

Члан 1. 
 

 У циљу просторног уређења, на захтев 
инвеститора ''SHIPYARD BOMEX 4M'' Д.о.о. 
Зрењанин, у складу са Законом о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 
34/06) и Просторним планом општине Зрењанин 
(''Међуопштински службени лист Зрењанин'', бр. 
5/87 и 2/92), а на основу Одлуке о приступању 
изради овог плана (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 10/07), доноси се  План детаљне 
регулације  радног комплекса ''BOMEX  4M'' 
Перлез ( у даљем тексту: Регулациони план).  
 

Члан 2. 
 

Укупна површина обухваћена 
Регулационим планом износи 72205 м2  и  налази 
се у атару насељеног места Перлез, у к.о. Перлез 
на пољопривредном земљишту између државног 
пута првог реда број 24/1 и канала Бегеј.  
 Опис границе обухвата плана почиње у 
најсевернијој тачки границе обувата плана. Она 
се налази у пресеку продужетка међне линије 
између парцела катастарски број 464 и 463/1 са 
осовином канала Бегеј. Од почетне тачке 
граница обухвата плана иде у правцу запада 
међном линијом између парцела катастарски 
број 464 и 465 са парцелама катастарски број 
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463/1 и 463/2 све до  пресека њеног продужетка 
са осовином државног пута првог реда бр. 24/1. 
Ту се  граница обухвата плана ломи за око 270° 
и наставља осовином државног пута првог реда 
бр. 24/1 у правцу југа све до њеног пресека са 
продужетком међне линије између парцела 
катастарски број 475 и 476. Ту се  граница 
обухвата плана ломи за око 270° и наставља 
међном линијом између парцела катастарски 
број 475 и 476 све до пресека њеног продужетка 
са осовином канала Бегеј. Ту се граница 
обухвата плана ломи за око 270° и наставља 
осовином канала Бегеј у правцу севера све до 
почетне тачке описа границе. 
 

Члан 3. 
 
 Елаборат Регулационог плана саставни је 
део ове Одлуке и састоји се од текстуалног дела, 
графичких прилога, услова надлежних органа и 
организација и документације 
 
1. УВОД  
1.1 ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА  
1.2 ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА  
1.3 СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН  
 

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
2.1 ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА 
ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ЈАВНО И 
ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
2.2 ФУНКЦИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ  
2.3 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.3.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
2.3.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
2.3.3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  
2.3.4 ХИДРОТЕХНИЧКА 

ИНФРАСТРУКТУРА  
2.4 ВОДОПРИВРЕДА  
2.5 УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  
2.6 УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И 

ПРОПИСИ КОЈЕ ТРЕБА ИСПУНИТИ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА 
ИЗГРАДЊУ  

2.7 УСЛОВИ ЗАШТИТЕ  
2.7.1 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
2.7.2 ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

2.7.3 ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, 
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И 
РАТНИХ РАЗАРАЊА  
2.8 СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ 
УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

 
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
3.1 ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКАТА КОЈИ 

СЕ МОГУ ГРАДИТИ ПОД УСЛОВИМА 
ОДРЕЂЕНИМ ПЛАНОМ  

3.2 УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА  

3.3 ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА 
РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ НА 
ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  

3.4 НАЈВЕЋИ ДОЗВОЉЕНИ СТЕПЕН 
ЗАУЗЕТОСТИ И ИНДЕКС 
ИЗГРАЂЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ  

3.5 СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА 
3.6 ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТИ 

ОБЈЕКАТА  
3.7 УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА НА ИСТОЈ 
ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ  

3.8 УСЛОВИ ЗАШТИТЕ СУСЕДНИХ 
ОБЈЕКАТА  

3.9УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА 
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ  

3.9.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
3.9.2 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
3.9.3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  
3.9.4 ХИДРОТЕХНИЧКА 

ИНФРАСТРУКТУРА  
3.10 УСЛОВИ ЗА ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

ПРОСТОРА  
 

4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ  
ЛИСТ 1: ШИРА ДИСПОЗИЦИЈА 
ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ  
ЛИСТ 2: КАТАСТАРСКО - 
ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА 
ГРАНИЦОМ ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ 
ПЛАНОМ  
ЛИСТ 3: ПЛАН ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
ЛИСТ 4: ПОДЕЛА НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И  ПЛАН 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  
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ЛИСТ 5: ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ, 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРИКЉУЧАКА И 
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПОСТРОЈЕЊА  
 

Члан 4. 
 
 Потписивање, оверавање, достављање и 
архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Правилника о начину увида у донети 
убанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и 
уступања урбанистичког плана уз накнаду 
(''Службени гласник РС'', бр. 75/03). 
 

Члан 5. 
 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
вршиће Одељење за послове урбанизма, 
стамбене и комуналне послове и заштиту 
животне средине општине Зрењанин и ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина''. 

 
Члан 6. 

 
 О реализацији Регулационог плана 
стараће се ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' и инвеститор ''SHIPYARD 
BOMEX 4M'' Д.о.о. Зрењанин.  
 

Члан 7.  
 
 Обавезује се инвеститор ''SHIPYARD 
BOMEX 4M'' Д.о.о. Зрењанин да се при 
изградњи објеката мора придржавати услова 
датих у Студији о процени утицаја на животну 
средину, на коју је Решењем  Одељења за 
послове урбанизма, стамбене и комуналне 
послове и заштиту животне средине Зрењанин, 
као органа надлежног за послове заштите 
животне средине, дата сагласност под бројем: 
IV-05-01-501-32 од 03.12.2007. године. 
  

Члан 8. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-3/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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          На основу члана 13 Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
“Зрењанин”  у јавна предузећа  (“Службени лист 
општине Зрењанин”  бр. 5/00-пречишћен текст, 
5/00, 7/00, 7/05,13/06 12/07 и 17/07 ) и члана 22 
Статута општине Зрењанин (“Службени лист 
општине Зрењанин”  бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06) а у вези члана 2 и 3 Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин    ( “Службени гласник РС” бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанинна 
седници одржаној 27.12.2007.год., донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О  ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП “ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

          ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о  
допунама Статута ЈКП “Водовод и 
канализација”  Зрењанин донетој на седници 
Управног одбора овог предузећа одржаној 
17.12.2007. год.  

II 
 

          Ово решење објавити у “Службеном листу 
општине Зрењанин”. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН  
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-28/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 54. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) 
и члана 3. Пословника о раду Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 15/06), а у вези члана 
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
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РС'', бр. 104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној 27.12.2007. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ  
''УРОШ ПРЕДИЋ'' ЗРЕЊАНИН  

  
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Хемијско-прехрамбене и 
текстилне школе ''Урош Предић'' Зрењанин: 
 
- ДРАГОМИР ДЕВИЋ, представник родитеља  
- БОРКО ДИМУШЕВСКИ, представник 

родитеља 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-29/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 53. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 
и 101/05), члана 22. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 – 
пречишћен текст и 19/06) и члана 3. Пословника 
о раду Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 27.12.2007. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ  
''УРОШ ПРЕДИЋ'' ЗРЕЊАНИН  

  
I 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 
''Урош Предић'' Зрењанин: 
 
- БРАНКА ТОМИЋ, представник родитеља  
- АНА ГЕРА , представник родитеља 

 
II 

 
 Мандат Бранки Томић и Ани Гери траје 
до истека мандата Школског одбора Средње 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 
''Урош Предић'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2006. године, Решењем Скупштине 
општине Зрењанин, број: 06-36-60/06-I-04-01 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).  

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-30/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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На основу члана 22. Статута општине 

Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) и члана 3. 
Пословника о раду Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
број 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 27.12.2007. године, донео је  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА 
ИЗАБРАНА, ПОСТАВЉЕНА И 

ИМЕНОВАНА ЛИЦА У ОРГАНИМА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН, ПОСТАВЉЕНИХ 
И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН И 
ПОСТАВЉЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 

ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
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I 
 

 Овом Одлуком се утврђује основица за 
обрачун плата изабраних, постављених и 
именованих лица у органима општине Зрењанин, 
постављених и запослених лица у Општинској 
управи општине Зрењанин и постављених и 
запослених лица у Јавном правобранилаштву 
општине Зрењанин за децембар 2007. године као 
и за будући период. 
 Основица из става 1. ове тачке Одлуке 
утврђује се на нивоу исплаћене основице за 
новембар 2007. године. 
 У току 2008. године усклађивање 
основице вршиће се у складу са средствима 
опредељеним Одлуком о буџету општине 
Зрењанин за 2008. годину.  
 

II 
 

 Привремени орган општине Зрењанин 
налаже Председнику општине Зрењанин да 
поднесе Влади Републике Србије Иницијативу за 
хитном изменом Закључка Владe Републике 
Србије број: 121-5680/2007 од 20.09.2007. 
године. 

 
III 

 
 Привремени орган општине Зрењанин 
обавезује Председника општине Зрењанин да се 
обрачун и исплата плата изабраних, 
постављених и именованих лица у органима 
општине Зрењанин, постављених и запослених 
лица у Општинској управи општине Зрењанин и 
постављених и запослених лица у Јавном 
правобранилаштву општине Зрењанин врши у 
складу са тачком I ове Одлуке.  
 Привремени орган општине Зрењанин 
обавезује Председника општине Зрењанин да 
повуче налог број 020-3-698/07-II-04-01 од 
25.12.2007. године за обрачун плата. 

Привремени орган општине Зрењанин се 
противи да се изврши повраћај више 
обрачунатих и исплаћених плата по решењу 
Министарства финансија број: 401-00-245/2007-
09-1 од 14.12.2007. године, те у том смислу 
задужује Председника општине Зрењанин да 
поднесе захтев Министарству да не предузимају 
мере по наведеном решењу у погледу обрачуна 
плата по основици утврђеној Закључком Владе 
Републике Србије број: 121-5680/2007 од 
20.09.2007. године, као и за повраћај више 
обрачунатих и исплаћених плата.  
 
 
 
 

IV 
 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-31/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст 
и 19/06), члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанин  на 
седници одржаној 27.12.2007. године, донео је  
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 

ИЛИНКА АРСИЋ, дипл. инг. 
архитектуре, разрешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин.  

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-32/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   
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 На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст 
и 19/06), члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанин  на 
седници одржаној 27.12.2007. године, донео је  
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН  
 

I 
МИЛОРАД ПОНОЋКО, дипл.инг. 

машинства поставља се за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' 
Зрењанин.  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број:  06-110-33/07-I-04-01  
Дана:  27.12.2007. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
Братислав Томић, с.р. 
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