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На основу члана 167 , став 4 Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09 – исправка и 64/10-УС, 24/11 и 
121/12) и члана 31. тачка 6. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08, 23/12 и 9/13) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  дана 
08.04.2013.  године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА  И МЕРАМА  ЗА 

УКЛАЊАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 
 

Овом одлуком ближе се прописују 
услови и мере које је потребно спровести у току 
уклањања објекта који представљају непосредну 
опасност по живот и здравље људи на 
територији града Зрењанина.  

Овом одлуком уређујe се и надлежност 
Градске управе града Зрењанина за доношење 
решења о уклањању објекта на захтев странке и 
по службеној дужности и то за уклањање: 
 - постојећег објекта, односно његовог 
дела за који се утврди да је услед дотрајалости 
или већих оштећења угрожена њихова 
стабилност, и због тога представља непосредну 
опасност по живот и здравље људи, за суседне 
објекте и за безбедност саобраћаја,    
 -као и постојећег објекта за који је 
утврђено да се непосредна опасност не може 
отклонити реконструкцијом објекта, односно у 
случају да наложена реконструкција није 
завршена у утврђеном року. 
 

Члан 2. 
 

Уклањање објекта из члана 1. став 2. ове 
одлуке одобриће, односно наложиће решењем  
Одељењe за урбанизам Градске управе Града  
Зрењанина (у даљем тексту:  Одељење) на захтев 
странке, односно по службеној дужности, након 
добијања сагласности Завода за заштиту 
споменика, за оне објекте који су под заштитом. 

Члан 3 
 

Пре уклањања објекта из члана 1. став 2. 
ове Одлуке његов власник је дужан поднети 
Одељењу  захтев за уклањање истог, који 
потписује власник, односно сви сувласници и 
уживаоци. 
 Уз захтев се прилаже: 
• главни пројекат рушења објекта, односно 

његовог дела, у три примерка са техничком 
контролом, 

• доказ o својини на објекту, (извод-препис 
листа непокретности издат и оверен од 
стране надлежне службе за катастар 
непокретности), 

• доказ о уплати прописане таксе или 
накнаде; 

• Сагласност Завода за заштиту споменика 
културе Зрењанин, када се ради о објектима 
који се   налазе под његовом заштитом. 

Пројекат рушења и техничку контролу 
тог пројекта може да израђује, односно врши 
привредно друштво, односно друго правно 
лице и предузетник који испуњава услове за 
израду техничке документације прописане 
законом и који одреди странка. 
 Пројекат рушења обавезно садржи 
услове и мере заштите суседних објеката, 
безбедности саобраћаја, живота и здравља 
људи и начин искључења објекта који се 
уклања са мреже комуналне и друге 
инфраструктуре. 

 
Члан 4. 

 
Дозвола о уклањању објекта, односно 

његовог дела издаје се решењем у року од 15 
дана од дана достављања уредне документације. 
 

Члан 5. 
    

Уклањање објекта, односно његовог дела 
може да врши, као извођач привредно друштво, 
односно друго правно лице и предузетник, који 
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су уписани у одговарајући регистар за грађење 
објекта, односно извођења радова. 

Уклањањем објекта руководи одговорни 
извођач радова. 

При спровођењу уклањања објекта 
односно његовог дела, власник објекта и извођач 
радова,  дужни су да обезбеде: 
• ограђивање и видно обележавање простора 

на којем се спроводи уклањање објекта, 
односно његов део, 

• предузимање мера на смањењу загађења при 
уклањању објекта, односно његовог дела 
(постављање заштитног платна, поливање 
објекта и слично), 

• спровођење мера заштите суседних 
објеката; 

• свакодневно одвожење шута, и  
• обезбеђење уредног одвијања пешачког и 

другог саобраћаја и постављање прописане 
сигнализације и знакова упозорења у складу 
са пројектом регулисања саобраћаја. 

По завршеном уклањању објекта, 
односно његовог дела, власник објекта који је 
уклоњен, односно извођач радова на уклањању, 
дужни су да уреде земљиште и уклоне 
грађевински отпад, изравнају терен и околину 
доведу у уредно стање, као и да отклоне сва 
оштећења која су настала на површини јавне 
намене, или комуналној инфраструктури. 

     Уколико власник уклоњеног објекта не 
изврши радове из става 4. овог члана, исто ће 
бити учињено принудним путем на терет 
власника објекта. 

 

Члан 6. 
 

 Извршење решења из члана 4. ове 
Одлуке  може се спровести једино уколико је 
власник објекта предходно решио  питања 
смештаја корисника објекта, његових покретних 
ствари , домаћих живитиња и кућних љубимаца 
уколико их поседује .                                                                                       
            Трајање и место смештаја власник објекта 
је дужан да реши у складу и зависно од правног 
односа који постоји између власника и 
корисника. 

Члан 7. 
 
 Одељење на захтев власника објекта, 
одобриће односно наложиће уклањање објекта 
под условом да је предходно утврђено да се 
непосредна опасност не може отклонити 
реконструкцијом објекта, односно под условом 
да наложена реконструкција није завршена у 
утврђеном року. 
 Испуњеност услова из става 1. овог 
члана утврђује се на основу налаза Комисије. 

 Комисија из става 2 овог члана се састоји 
од 6 чланова грађевинске струке са 
одговарајућом лиценцом, од којих 2 члана се 
именују из Одељења комуналне полиције, 
инспекцијско – надзорних послова и ванредних 
ситуација, 2 члана из Одељења за урбанизам, а 2 
члана из Ј.П. Дирекција за изградњу и уређење 
града. Комисију именује Градоначелник на 
период од 4 године. 
 Ако Одељење на основу налаза Комисије 
утврди да се непосредна опасност за живот и 
здравље људи, суседне објекте или  безбедност 
саобраћаја може отклонити и реконструкцијом 
објекта, о томе ће обавестити власника објекта, 
који је дужан да у року од 30 дана од дана 
пријема обавештења поднесе Одељењу захтев за 
издавање грађевинске дозволе за реконструкцију 
грађевинског објекта, уз упозорење да ће се 
уколико у датом року не поднесе захтев за 
реконструкцију објекта сматрати да је одустао 
од реконструкције, и у том случају Одељење ће 
по службеној дужности наложити уклањање 
објекта. 

Члан 8. 
 
 У случају када се решење из члана 7. ове 
одлуке, доноси по службеној дужности 
Одељење, обезбеђује, на терет власника објекта, 
израду пројекта рушења са техничком 
контролом, уз приложену документацију из 
члана 3. ове одлуке. 

 
Члан 9. 

 
Решење о уклањању објекта обавезно 

садржи рок у коме се рушење мора спровести и 
упозорење да ће се, у случају непоштовања 
одређеног рока, уклањање спровести, на терет 
власника објекта, принудним путем. 
 

Члан 10. 
 
 Уколико власник грађевинског објекта 
којем је  решењем наложено уклањање објекта 
из разлога предвиђених овом одлуком не 
започне са уклањањем свог објекта у року од 8 
дана од дана пријема решења, уклањање објекта 
извршава орган Градске управе Града Зрењанина 
надлежан за послове грађевинске инспекције на 
основу решења о уклањању објекта са 
закључком о дозволи извршења решења, а према 
сачињеном програму уклањања објекта и 
одговара за његово извршење. 
 Трошкови извршења решења падају на 
терет извршеника. 
          Ако извршеник сам не спроведе извршење 
решења о уклањању објекта решење ће се 
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извршити преко привредног друштва, односно 
другог правног лица и предузетника, у складу са 
законом, на терет извршеника.  
 

Члан 11. 
 

 Надзор над спровођењем ове одлуке 
врши грађевински и комунални инспектор у 
оквиру својих надлежности. 
 

Члан 12. 
 

 Комунално полицијске послове обавља 
комунални  полицајац, који поред законом 
утврђених овлашћења, изриче мандатну казну и 
подноси захтев за вођење прекршајног поступка 
за прекршаје прописане овом одлуком. 

Уколико комунални полицајац у 
обављању комунално полицијских послова уочи 
повреду прописа из надлежности другог органа, 
обавестиће одмах о томе писаним путем 
надлежног орган. 

 

Члан 13. 
 

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице 
власник објекта и извођач радова на уклањању 
објекта односно дела објекта, ако:  

• приступе уклањању објекта односно 
његовог дела без дозволе.   

• не изврше ограђивање и видно обележавање 
простора на коме се спроводи уклањање 
(члан 5.став 3. тачка 1. ове одлуке); 

• не предузму мере на смањењу загађења при 
уклањању - постављање заштитног платна, 
поливање објекта и сл.(члан 5. став 3. тачка 
2. ове одлуке); 

• не спроведе мере заштите суседних објеката 
(члан 5. став 3. тачка 3. ове одлуке); 

• не одвозе шут на депонију (члан 5. став 3. 
тачка 4. ове одлуке); 

• не обезбеде уредно одвијање пешачког и 
другог саобраћаја и постављање прописане 
сегнализације и знакова упозорења у складу 
са шемом регулисања саобраћаја (члан 5. 
став 3. тачка 5. ове одлуке); 

• по завршеном уклањању објекта односно 
дела објекта не изравнају терен и околину 
не доведу у уредно стање и сва оштећења 
која су настала на јавној површини или  
комуналној инфраструктури не уклоне (члан 
5. став 4. ове одлуке); 

 

           За прекршај из става 1. овог члана 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара 
казниће се и одговорно лице у правном лицу из 
става 1. овог члана и физичко лице власник 
објекта односно дела  објекта који се уклања.. 

  За  прекршај из става 1. овог члана  
новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 
динара казниће се предузетник извођач радова 
на уклањању објекта, односно дела објекта који 
се уклања. 

Члан 14. 
   

  Мандатна казна за правно лице власника 
објекта и извођача радова на уклањању и за 
предузетника власника објекта и извођача 
радова на уклањању, за прекршај из члана 5. став 
3. и 4. ове Одлуке износи 8.000,00 динара. 

  Мандатна казна за физичко лице 
власника објекта и извођача радова на уклањању 
и за одговорно ливе у правном лицу власника 
објекта и извођача радова на уклањању, за 
прекршај из члана 6. став 3. и 4. ове Одлуке 
износи 2.000,00 динара. 
 

Члан 15. 
 

 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: 06-57-1/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

58 
На основу чл. 3. и 54. Закона о добробити 

животиња (''Службени гласник РС'', број 41/09), 
члана 46. Закона о ветеринарству (''Службени 
гласник РС'', бр. 91/05, 30/10 и 93/12), члана 20. 
став 1. тачка 26. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 15. 
тачка 28, члана 31. тачка 43. и члана 108. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12 и 9/13), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној дана 
08.04.2013. године, донела је 
 

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

НАЧИНУ ДРЖАЊА ДОМАЋИХ 
ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА И О 

РАДУ ЗООХИГИЈЕНСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о условима и начину држања 
домаћих животиња и кућних љубимаца и о раду 
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Зоохигијенске службе (''Службени лист града 
Зрењанина, бр. 10/11 и 14/11), у члану 10. став 1. 
мења се и гласи: 
 ''У објектима или зградама колективног 
становања, у једном стану може се држати 
највише један пас и три мачке.'' 
 

Члан 2. 
 
 У члану 28. речи: ''Одељење комуналне 
полиције'' замењују се речима: ''Одељење 
комуналне полиције, инспекцијско-надзорних 
послова и ванредних ситуација''. 

 
Члан 3. 

 
 Члан 30. мења се и гласи: 

 
''Члан 30. 

 
 ''Надзор над спровођењем одредаба ове 
одлуке врши Одељење комуналне полиције, 
инспекцијско-надзорних послова и ванредних 
ситуација.'' 

Члан 4. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                                                           
СКУПШТИНА ГРАДА                                                                                                                           
Број: 06-57-2/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

59 
На основу члана 31. став 1. тачка 23, члана 

35. став 2. и члана 108. став 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08, 23/12 и 9/13), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 08.04.2013. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ 

САВЕТУ ЗА МЛАДЕ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о Градском Савету за младе 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 28/08), 
у члану 3. став 1. мења се и гласи: 

''Савет има председника Савета и шест 
чланова.'' 

У истом члану, став 4. мења се и гласи: 
''Чланове Савета бира Скупштина града 

на предлог Комисије за персонална питања.'' 
 

Члан 2. 
 

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

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-3/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

60 
На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 

66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/07) и члана 31. тачка 1. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, 
бр. 21/08, 23/12 и 9/13), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 08.04.2013. 
године донела је 

 

О Д Л У К А 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 
У Пословнику Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 32/12), 
члан 51. мења се и гласи: 

 

''Скупштина образује следећа стална радна 
тела: 
1. Комисија за прописе, 
2. Комисија за персонална питања, 
3. Комисија за мандатна питања, 
4. Комисија за представке и предлоге, 
5. Комисија за именовања, 
6. Градски штаб за ванредне ситуације, 
7. Савет за међунационалне односе.'' 

 

Члан 2. 
 

После члана 55. додају се чланови 55а и 55б 
и наслови изнад чланова који гласе: 

 

''  2.2.5. Комисија за именовања 
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Члан 55а 
Комисија за именовања спроводи јавни 

конкурс за именовање директора јавног 
предузећа чији је оснивач Град. 

Комисија има председника и четири члана 
које именује Скупштина. 

Председника и два члана Комисије 
предлаже Комисија за персонална питања на 
период од три године, један члан се именује на 
предлог Сталне конференције градова и 
општина, док једног члана предлаже јавно 
предузеће у коме се именује директор, из реда 
чланова надзорног одбора тог јавног предузећа. 

Председник и чланови комисије не могу 
бити народни посланици, посланици у 
скупштини аутономне покрајине, одборници у 
скупштинама јединица локалне самоуправе, као 
ни именована лица у органима државне управе 
или органима покрајине. 

 
2.2.6. Градски Штаб за ванредне ситуације 

 
Члан 55б 

Градски Штаб за ванредне ситуације обавља 
следеће послове: руководи и координира рад 
субјеката система заштите и спасавања и снага 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
на спровођењу утврђених задатака, руководи и 
координира спровођење мера и задатака цивилне 
заштите, руководи и координира спровођење 
мера и задатака обнове, реконструкције и 
рехабилитације, узимајући у обзир потребе 
одрживог развоја и смањења угрожености и 
ризика од будућих ванредних ситуација, 
разматра и даје мишљење на предлог Процене 
угрожености и предлог Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама, прати 
стање и организацију система заштите и 
спасавања и предлаже мере за њихово 
побољшање, наређује употребу снага заштите и 
спасавања, средстава помоћи и других средстава 
која се користе у ванредним ситуацијама, стара 
се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и 
предузетим мерама за смањење ризика од 
катастрофа, разматра организацију, опремање и 
обучавање јединица цивилне заштите, 
овлашћених, оспособљених правних лица, 
сарађује са надлежним органима заштите и 
спасавања суседних држава у ванредним 
ситуацијама, наређује приправност - спремност 
за ванредне ситуације, процењује угроженост од 
настанка ванредне ситуације, израђује предлог 
годишњег плана рада и годишњи извештај о 
раду, спроводи годишњи план рада, доноси 
наредбе, закључке и препоруке, сарађује са 
штабовима суседних јединица локалне 

самоуправе, именује повереника цивилне 
заштите и заменика повереника цивилне заштите 
у насељеним местима, разматра и предлаже 
доношење одлуке о организацији заштите и 
спасавања на територији Града, подноси 
Скупштини на усвајање предлог годишњег 
плана рада и годишњи извештај о раду, ангажује 
оспособљена правна лица и друге организације 
од значаја за Град, координира акцијама и 
операцијама заштите и спасавања на подручју 
Града, по потреби образује помоћне стручно-
оперативне тимове за специфичне задатке 
заштите и спасавања и обавља друге послове у 
складу са прописима о ванредним ситуацијама. 

Градски Штаб за ванредне ситуације чине 
командант, заменик команданта, начелник и 
чланови Штаба. 

Командант Градског Штаба за ванредне 
ситуације је Градоначелник, по положају. 

Заменик команданта Градског Штаба за 
ванредне ситуације је заменик Градоначелника 
или члан Градског већа. 

Начелник Градског Штаба за ванредне 
ситуације је представник надлежне 
организационе јединице Градске управе. 

За чланове Градског Штаба за ванредне 
ситуације постављају се, по правилу, директори 
јавних комуналних предузећа и установа чији је 
оснивач Град и чија је делатност у вези са 
заштитом и спасавањем, руководиоци органа 
Града, секретар градске организације Црвеног 
крста, стручњаци из појединих области заштите 
и спасавања или друга лица. 

Начелника, заменика и чланове Градског 
Штаба за ванредне ситуације, поставља и 
разрешава Скупштина, на предлог 
Градоначелника.'' 
 

Члан 3. 
 

У наслову изнад члана 56. бројеви: ''2.2.5.'', 
замењују се бројевима: ''2.2.7.''. 
 

Члан 4. 
 

У члану 129. став 4. мења се и гласи: 
''Статут, одлуке и општи акти Скупштине 

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

После става 4. додаје се став 5. који гласи: 
''Други акти Скупштине објављују се у 

''Службеном листу града Зрењанина'' када је то 
тим актима предвиђено.'' 

 
Члан 5. 

 
У члану 130. став 3. брише се. 
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Члан 6. 
 

У члану 131. речи: ''у најкраћем могућем 
року'', замењују се речима: ''у року од 30 дана од 
дана постављања, односно подношења 
одборничког питања''. 

 
Члан 7. 

 
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-4/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

61  
 На основу члана 31. и 40. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08, 23/12 и 9/13), члана 31. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 32/12), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 08.04.2013. 
године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 

I 
 

 ДРАГАНА ЛАЗИЋ, дипл.правник, 
поставља се за заменика секретара Скупштине 
града Зрењанина, почев од 01.05.2013. године.  
 

    II   
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-5/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

62 
 На основу  члана 13. ст. 2. и 3. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и чл. 31, 99. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12 и 9/13), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
08.04.2013. године  донела је  
 

О Д Л У К У  
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА И ГРАДА ТРЕБИЊА, РЕПУБЛИКА 

СРПСКА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком успоставља се сарадња 
између града Зрењанина, Република Србија и 
града Требиња, Република Српска, Босна и 
Херцеговина. 

Члан 2. 
 

У циљу утврђивања и реализације 
заједничких активности град Зрењанин, 
Република Србија и град Требињe, Република 
Српска, Босна и Херцеговина успостављају 
сарадњу у областимa културе, спорта, 
образовања, привреде и у другим областима у 
којима препознају заједнички интерес. 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се Градоначелник града 

Зрењанина да у име града Зрењанина потпише 
Споразум о сарадњи између града Зрењанина, 
Република Србија и града Требиња, Република 
Српска, Босна и Херцеговина.  

 
Члан 4. 

 
Споразумом о сарадњи између града 

Зрењанина, Република Србија и града Требиња, 
Република Српска, Босна и Херцеговина ближе 
ће се дефинисати облици и начин успостављене 
сарадње. 

Члан 5. 
 
Одлуку доставити Влади Републике 

Србије на сагласност. 
 

Члан 6. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
данa објављивања у ''Службеном  листу града 
Зрењанина'', а по добијању сагласности Владе 
Републике Србије. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-8/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

63 
На основу члана 47. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), 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, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2013. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

У члану 1. Одлуке о изменама и 
допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 
2013. годину у табели Рачун прихода и примања, 
расхода и издатака. 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''4.826.203.000'' 
замењује се износом: ''5.039.251.481''. 
 Текући приходи износ: ''4.525.708.000'' 
замењује се износом: ''4.698.756.481''. 
 У чему: 

- буџетска средства износ: 
''4.320.732.000'' замењује се износом: 
''4.442.648.481''. 
 - сопствени и остали приходи износ: 
''204.976.000'' замењује се износом: 
''256.108.000''. 
 Примања од продаје нефинансијске 
имовине износ: ''300.495.000'' замењује се 
износом: ''340.495.000''. 
 Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине износ: ''5.145.418.000'' 
замењује се износом: ''5.365.007.071''. 
 Текући расходи износ: ''4.277.989.000'' 
замењује се износом: ''4.356.311.071''. 
 У чему: 
 - текући буџетски расходи износ: 
''4.172.319.000'' замењује се износом: 
''4.229.019.071'', 

 - расходи из сопствених и осталих 
прихода износ: ''105.670.000'' замењује се 
износом: ''127.292.000''. 
 Издаци за набавку нефинансијске 
имовине износ: ''867.429.000'', замењује се 
износом: ''1.008.696.000''. 
 У чему: 
 - текући буџетски издаци износ: 
''768.123.000'' замењује се износом: 
''879.880.000'', 
 - издаци из сопствених и осталих 
прихода износ: ''99.306.000'' замењује се 
износом: ''128.816.000''. 
 Буџетски     суфицит/дефицит   износ:  ''-
319.215.000''  замењује  се  износом:      ''-
325.755.590.000''. 
 Укупан фискални суфицит/дефицит 
износ: ''-319.100.000''  замењује се износом: ''-
325.740.590''. 
 Суфицит из претходних година или 
неутрошена средства из претходних година 
износ:''419.100.000'' замењује се износом: 
''425.740.590''. 
 Издаци за набавку нефинансијске 
имовине која није у циљу спровођења јавних 
политика додаје се износ: ''100.000''. 
 Нето финансирање износ: ''319.215.000'' 
замењује се износом: ''325.740.590''. 
 
 У табели ''Приходи и примања, расходи и 
издаци'' 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''4.621.342.000'' 
замењује се износом: ''4.783.143.481''. 
 Порески приходи - Економска 
класификација 71 - износ: ''2.923.101.000'' 
замењује се износом: 2.915.618.140''. 
 Порез на доходаk добит и капиталне 
добитке (осим самодоприноса) - Економска 
класификација  711 - износ: ''2.192.050.000'' 
замењује се износом: ''2.195.050.000''. 
 Самодопринос,  Економска 
класификација 711180 износ: ''48.900.000'' 
замењује се износом: ''39.319.614''. 
 Порез на добра и услуге (осим накнада 
које се користе преко буџетског фонда) – 
Економска класификација 714 – износ: 
''186.000.000'' замењује се износом: 
''185.062.526''. 
 Непорески приходи (осим накнада које 
се користе преко буџетског фонда) – Економска 
класификација 74 – износ: ''1.104.858.000'' 
замењује се износом: ''1.230.192.341''. 
 Трансфери – Економска класификација 
733 – износ: ''292.773.000'' замењује се износом: 
''292.838.000''. 
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 Приходи од продаје нефинансијске 
имовине – Економска класификација 8 – износ: 
''300.495.000'' замењује се износом: 
''340.495.000''. 
 Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске и финансијске имовине износ: 
''5.040.442.000'' замењује се износом: 
''5.208.999.071''. 
 Текући расходи – Економска 
класификација 4 - износ: 4.172.319.000'' замењује 
се износом: ''4.229.019.071''. 
 Расходи за запослене – Економска 
класификација 41 - износ: 1.227.966.000'' 
замењује се износом: ''1.240.940.000''. 
 Коришћење роба и услуга – Економска 
класификација 42 - износ: ''1.561.728.000'' 
замењује се износом: ''1.602.901.071''. 
 Остала камата – Економска 
класификација 44 - износ: ''13.580.000'' замењује 
се износом: ''13.480.000''. 
 Субвенције – Економска класификација 
45 - износ: ''299.300.000'' замењује се износом: 
''304.800.000''. 
 Социјална заштита из буџета – 
Економска класификација 47 - износ: 
''116.944.000'' замењује се износом: 
''119.082.000''. 
 Остали расходи – Економска 
класификација 48+49 - износ: ''223.996.000'' 
замењује се износом: ''219.011.000''. 
 Остали расходи  износ: ''191.996.000'' се 
брише. 
 Издаци за набавку нефинансијске 
имовине - Економска класификација 5 - износ: 
''768.123.000'' замењује се износом: 
''879.880.000''. 
 Отплата дуга и набавка финансијске 
имовине износ: ''100.000.000'' замењује се 
износом: ''100.100.000''. 
 Набавка  финансијске имовине - 
Економска класификација 621 – додаје се износ: 
''100.000''.                                     
 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година  Економска класификација 3 - 
износ: ''419.100.000'' замењује се износом: 
''425.740.590''. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 2. став 1. износ: ''77.510''  
замењује се износом: ''428.395'', износ: 
''9.135.329'' замењује се износом: ''50.490.635'', 
износ: ''20.060'' замењује се износом: ''320.312'' и 
износ: ''2.600.000'' замењује се износом: 
''37.668.000''. 

  У истом члану у табели Пројекти који ће 
се реализовати уз подршку средстава Европске 
уније вршиће се следеће измене и допуне: 
 У колони назива: ''Укупна вредност у 
еврима за цео период'', поднаслов: ''Средства за 
суфинансирање'' замењује се поднасловом: 
''Средства за предфинансирање''. 
 У колони назив: ''Средства за 
суфинансирање у 2013. години у РСД'', замењује 
се називом: ''Средства за предфинансирање у 
2013. години у РСД''. 
 У колони Пројекат и корисник пројекта 
после назива: Пројекат ''Професионална 
подршка у развоју МСП'' – ''Proffesional supoort 
of starting innovative small and medium sized 
firms'' додаје се назив: ''Пројекат 
''Капитализација прекограничног туристичког 
потенцијала укључујући бициклистичку стазу уз 
Бегеј у низводном току од Темишвара'' – 
''Capitalization of the cross border tourist potential, 
including bicycle lane along Bega river, 
downstream Timisoara''.  
  У колони опис: ''Укупна вредност у 
еврима за цео период'', поднаслов: ''Средства 
ЕУ'' додаје се износ: ''209.055'' и у колони 
поднаслов: ''Средства за предфинансирање'' 
додаје се износ ''177.697''. У колони опис: 
''Средства ЕУ у 2013. години'' у поднаслову: ''У 
еврима'' додаје се износ 209.055'' и у колони 
поднаслов: ''У РСД'' додаје се износ: 
''24.639.222''. У колони опис: ''Средства за 
предфинансирање у 2013. години у РСД'' додаје 
се износ: ''20.858.000''. 
 У колони Пројекат и корисник пројекта 
после назива: Пројекат ''Капитализација 
прекограничног туристичког потенцијала 
укључујући бициклистичку стазу уз Бегеј у 
низводном току од Темишвара'' – ''Capitalization 
of the cross border tourist potential, including 
bicycle lane along Bega river, downstream 
Timisoara'' додаје се назив: Пројекат ''Развој 
културне стратегије у пограничном региону'' – 
''Cultural policy''. 
  У колони опис: ''Укупна вредност у 
еврима за цео период'', поднаслов: ''Средства 
ЕУ'' додаје се износ: ''27.500'' и у колони 
поднаслов: ''Средства за предфинансирање'' 
додаје се износ: ''23.375''. У колони опис: 
''Средства ЕУ у 2013. години'' у поднаслову: ''У 
еврима'' додаје се износ: ''27.500'' и у колони 
поднаслов: ''У РСД'' додаје се износ: ''3.241.150''. 
У колони опис: ''Средства за предфинансирање у 
2013. години у РСД'' додаје се износ: ''2.755.000''. 
У колони опис после назива: Пројекат ''Развој 
културне стратегије у пограничном региону'' – 
''Cultural policy'' додаје се назив: Пројекат 
''EuroBanat Internet TV''. 
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 У колони Пројекат и корисник пројекта: 
''Укупна вредност у еврима за цео период'', 
поднаслов: ''Средства ЕУ'' додаје се износ: 
''114.330'' и у колони поднаслов: ''Средства за 
предфинансирање'' додаје се износ: ''97.180''. У 
колони опис: ''Средства ЕУ у 2013. години'' у 
поднаслову: ''У еврима'' додаје се износ: 
''114.330'' и у колони поднаслов: ''У РСД'' додаје 
се износ: ''13.474.934''. У колони опис: ''Средства 
за предфинансирање у 2013. години у РСД'' 
додаје се износ: ''11.455.000''. 
 

Члан 3. 
 

 У табели планирани капитални издаци 
буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015. 
годину вршиће се следеће измене:  
 
 А. Капитални пројекти ЈП ''Дирекција 
за изградњу и уређење града Зрењанина'' 
Зрењанин вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 3. – Локалитет 
Берберско  - Укупна вредност пројекта износ: 
''55.700.000'' замењује се износом: ''46.700.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''22.100.000'' замењује се 
износом: ''13.100.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 6. – Локалитет 
Панчевачка  - извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''2.800.000'' 
замењује се износом: ''2.600.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''5.500.000'' замењује се износом: 
''5.900.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 7. – Локалитет 
Урош Предић - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: ''10.000'' 
замењује се износом: ''10.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 8. – Локалитет 
Бригадира Ристића - Е  - извори финансирања: 
из текућих прихода за 2013. годину износ: 
''19.610.000'' замењује се износом: ''6.110.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2015. годину износ: 
''2.000.000'' се брише.                               

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 16. – Локалитет 
'' Иза плинаре'' - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''500.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 

2014. годину износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''24.500.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 20. – Пескара - 
извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''500.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину додаје се износ: 
''4.500.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 21. – Радови на 
електро мрежи који убухватају градске, зоне 
насељених места и викенд зоне, по споразуму 
са ''Електродистрибуцијом''  - извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''16.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''12.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 22. – Локалитет 
Југоисток и РТЦ - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''24.000.000'' замењује се износом: ''22.700.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину износ: ''34.000.000'' замењује се 
износом: ''35.300.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 26. – Амбуланта 
у Зеленом пољу  - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''7.000.000'' замењује се износом: ''2.500.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину додаје се износ: ''4.500.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 29. – Објекат 
Дирекције - извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''4.500.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''4.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 30. – Изградња 
дечијих игралишта - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''4.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 31. – Вртић 
''Бамби'' на Багљашу - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''3.500.000'' замењује се износом: ''500.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2014. годину додаје се износ: ''3.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 34. – Израда 
пројектно техничке документације - извори 
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финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''15.460.000'' замењује се износом: 
''19.860.000''.Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину износ: ''11.400.000'' 
замењује се износом: ''8.100.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 35. – Изградња 
обилазнице - извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''13.500.000'' 
замењује се износом: ''15.500.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2014. 
годину износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2015. годину износ: ''500.000'' се 
брише.                               

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 36. – Радови у 
МЗ - извори финансирања: из текућих прихода 
за 2013. годину износ: ''13.000.000'' замењује се 
износом: ''31.000.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''11.000.000'' замењује се износом: ''4.000.000''. 
Извори финансирања: из текућих прихода за 
2015. годину износ: ''11.000.000'' замењује се 
износом: ''8.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 37. – Преузете 
обавезе ФКУ-а  - Укупна вредност пројекта 
износ:  ''33.000.000'' замењује се износом: 
''44.500.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''15.000.000'' 
замењује се износом: ''39.500.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 38. – Изградња 
тротоара и бициклистичких стаза - извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 39. – Појачано 
одржавање јавног осветљења   - извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''23.500.000'' замењује се износом: 
''13.500.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину износ: ''23.500.000'' 
замењује се износом: ''28.500.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2015. 
годину износ: ''23.500.000'' замењује се износом: 
''29.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 40. – 
Инвестиционо одржавање јавног осветљења - 
извори финансирања: из текућих прихода за 
2013. годину износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом: ''18.000.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2014. годину износ: 
''34.000.000'' замењује се износом: ''20.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 41. – 
Инвестиције на јавном осветљењу - извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''15.800.000'' замењује се износом: 
''5.400.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2014. годину износ: ''26.300.000'' 
замењује се износом: ''36.300.000''. Извори 
финансирања: из текућих прихода за 2015. 
годину износ: ''34.000.000'' замењује се износом: 
''34.400.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 44. – Пројектно 
техничка документација   - Укупна вредност 
пројекта износ: ''5.500.000'' замењује се износом: 
''2.800.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''3.500.000'' 
замењује се износом: ''800.000''. 
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти  
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти за 2013. годину износ: ''381.850.000'' 
замењује се износом: ''379.150.000''. 
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти за 2014. годину износ: ''464.700.000'' 
замењује се износом: ''474.400.000''. 
 Укупно 511 – Зграде и грађевински 
објекти за 2015. годину износ: ''517.910.000'' 
замењује се износом: ''525.000.000''. 

Економска класификација 541 – 
Земљиште редни број 1. – Изузимање 
земљишта на разним локацијама - извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину износ: ''44.445.000'' замењује се износом: 
''140.000.000''. 
 Укупно 541 – Земљиште  
 Укупно 541 – Земљиште за 2013. годину 
износ: ''44.445.000'' замењује се износом: 
''140.000.000''. 
 Укупно за капиталне пројекте ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин за 2013. годину износ: 
''432.795.000'' замењује се износом: ''525.650.000'' 
и за 2014. годину износ: ''499.525.000'' замењује 
се износом: ''509.225.000'' и за 2015. годину 
износ: ''530.076.250'' замењује се износом: 
''537.166.250''. 
 
 Б. Капитални пројекти ЈП ''Градска 
стамбена агенција'' Зрењанин вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти редни број 4. – Стамбена 
изградња социјалних станова - извори 
финансирања: из текућих прихода за 2013. 
годину  износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''13.000.000''. Извори финансирања: из буџета 
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Републике Србије за 2013. годину додаје се 
износ: ''27.000.000''. Укупно за капиталне 
пројекте ЈП ''Градска стамбена агенција'' 
Зрењанин за 2013. годину износ: ''20.000.000'' 
замењује се износом: ''50.000.000''. 
 
 Д. Капитални пројекти ЈКП ''Градска 
топлана'' Зрењанин вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 451 – 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима редни број 1. – Реконструкција 
магистралног вреловода - извори 
финансирања: из кредита за 2013. годину  износ: 
''2.660.200.000'' замењује се износом: 
''266.200.000''. Укупно за капиталне пројекте ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин за 2013. годину 
износ: ''2.770.950.000'' замењује се износом: 
''376.950.000''. 
 
 Е. Капитални пројекти за заштиту 
животне средине вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Укупна вредност пројекта 
износ: ''90.000.000'' замењује се износом: 
''100.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину  износ: ''90.000.000'' 
замењује се износом: ''100.000.000''. Укупно за 
511 – Зграде и грађевински објекти за 2013. 
годину износ: ''90.000.000'' замењује се износом: 
''100.000.000''. 

После Економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
Економска класификација 512 – Машине и 
опрема:   
- година почетка финансирања пројекта: 

2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2013.  
- Укупна вредност пројекта: 10.000.000 

 Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину  додаје се износ: 
''10.000.000''. Укупно за 512 – Машине и опрема 
за 2013. годину додаје се износ: ''10.000.000''.  

Укупно за капиталне пројекте за заштиту 
животне средине за 2013. годину додаје се износ: 
''110.000.000''. 
 
 Ж. Капитални пројекти за развој 
месних заједница вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Укупна вредност пројекта 
износ: ''87.940.000'' замењује се износом:  
''97.730.000''. Извори финансирања: за 2013. 
годину  из буџета Републике Србије додаје се 
износ: ''6.180.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''87.940.000'' замењује се износом: ''91.550.000''. 

 Укупно за капиталне пројекте за развој 
месних заједница за 2013. годину износ: 
''87.940.000'' замењује се износом: ''97.730.000''. 
 
 З. Капитални пројекти за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града 
Зрењанина вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Укупна вредност пројекта 
износ: ''18.698.000'' замењује се износом:  
''12.000.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''18.698.000'' 
замењује се износом: ''12.000.000''. 
 Укупно за капиталне пројекте за 
финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима на територији града 
Зрењанина за 2013. годину износ: ''18.698.000'' 
замењује се износом: ''12.000.000''. 
 
 И. Капитални пројекти за решавање 
стамбених и осталих потреба избеглих, 
интерно расељених лица и повратника 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Укупна вредност пројекта 
износ: ''9.520.000'' замењује се износом: 
''3.840.000''. Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину износ: ''1.852.000'' 
замењује се износом: ''924.000''. Извори 
финансирања: из буџета Републике Србије за 
2013. годину износ: ''7.668.000'' замењује се 
износом: ''2.916.000''. Укупно 511 – Зграде и 
грађевински објекти за 2013. годину износ: 
''9.520.000'' замењује се износом: ''3.840.000''. 
 Укупно за капиталне пројекте за 
решавање стамбених и осталих потреба 
избеглих, интерно расељених лица и повратника 
за 2013. годину износ: ''11.220.000'' замењује се 
износом: ''5.540.000''. 
 
 Ј. Капитални пројекат доградње 
ученичких соба у Дому ученика ''Ангелина 
Којић Гина'' вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''3.212.000''. 
Укупно за капитални пројекат доградње 
ученичких соба у Дому ученика ''Ангелина 
Којић Гина'' за 2013. годину износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''3.212.000''. 
 
 Љ. Капитални пројекат опремања 
пољочуварске службе вршиће се следеће 
измене:  



Страна 123              Број 12               Службени лист града Зрењанина                      08. април 2013. год. 
 

 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема   редни број 1. – Опремање 
пољочуварске службе   - Укупна вредност 
пројекта износ: ''11.166.000'' замењује се 
износом: ''12.134.000''. Извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину износ: 
''8.166.000'' замењује се износом: ''5.500.000''. 
Извори финансирања: из буџета Републике 
Србије за 2013. годину износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''6.634.000''. 
 Укупно за капитални пројекат - 
Опремање пољочуварске службе за 2013. годину 
износ: ''11.166.000'' замењује се износом: 
''12.134.000''. 
 
 После тачке Љ. Капитални пројекат 
опремања пољочуварске службе додаје се нова 
тачка М. Средства за израду пројектно 
техничке документације, стратегије и студије:  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти    
- година почетка финансирања пројекта: 

2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2013.  
- Укупна вредност пројекта: 10.000.000 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - извори финансирања: из 
текућих прихода за 2013. годину додаје се износ: 
''8.000.000''. Извори финансирања: из буџета 
Републике Србије за 2013. годину додаје се 
износ: ''2.000.000''. 

 Укупно за капиталне пројекте израде 
пројектно техничке документације, стратегије и 
студије за 2013. годину додаје се износ: 
''10.000.000''. 
 

После тачке М. Средства за израду 
пројектно техничке документације, 
стратегије и студије додаје се нова тачка Н. 
Пројекат ''Капитализација прекограничног 
туристичког потенцијала укључујући 
бициклистичку стазу уз Бегеј у низводном 
току од Темишвара'' :  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема    
- година почетка финансирања пројекта: 

2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2013.  
- Укупна вредност пројекта: 306.000 

 Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину додаје се износ: 
''306.000''.  

Укупно за капитални пројекат - 
''Капитализација прекограничног туристичког 
потенцијала укључујући бициклистичку стазу уз 

Бегеј у низводном току од Темишвара'' за 2013. 
годину додаје се износ: ''306.000''. 
 
 После тачке Н. Пројекат 
''Капитализација прекограничног 
туристичког потенцијала укључујући 
бициклистичку стазу уз Бегеј у низводном 
току од Темишвара'' додаје се нова тачка Њ. 
Пројекат ''Eurobanat internet TV'' :  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема    
- година почетка финансирања пројекта: 

2013.  
- година завршетка финансирања пројекта: 

2013.  
- Укупна вредност пројекта: 9.407.000 

 Извори финансирања: из текућих 
прихода за 2013. годину додаје се износ: 
''9.407.000''.  

Укупно за капитални пројекат - 
''Eurobanat internet TV'' за 2013. годину додаје се 
износ: 9.407.000. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 4. ''Општи део Приходи'' 
вршиће се следеће измене и допуне: 

Економска класификација 711122 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушалном утврђеном нето 
приходу, по решењу Пореске управе износ: 
''13.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000''. 

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

Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине  износ: ''40.000.000'' замењује се 
износом: ''35.000.000''. 

Економска класификација 711182 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. 

Економска класификација 711184 – 
Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''3.119.614''. 

Укупно 711000: износ: ''2.240.950.000'' 
замењује се износом: ''2.234.369.614''.  
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Економска класификација 714547 – 
Накнада за загађивање животне средине износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''9.000.000''. 

Економска класификација 714549 – 
Накнада за емисију SO2 NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада  износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''562.526''. 

Укупно 714000: износ: ''186.000.000'' 
замењује се износом: ''185.062.526''. 

После Економске класификације 733000 
– Трансфери од других нивоа власти додаје се 
нова економска класификација 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова,  додаје се 
износ: ''20.000''.  
 После Економске класификације 733144 
– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа градова додаје се 
нова економска класификацијa 733146 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нивоа градова,  додаје се 
износ: ''45.000''.  
 Укупно 733000: износ: ''292.773.000'' 
замењује се износом: ''292.838.000''.  

Економска класификација 741141 – 
Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака износ: ''42.000.000'' замењује се 
износом: ''80.000.000''.  
 Опис Економска класификација 741516 – 
Накнада за коришћење минералних сировина на 
територији града Зрењанина мења се и гласи: 
''Накнада за коришћење минералних сировина 
кад се експлоатација врши на територији 
Аутономне Покрајине''. 
 Економска класификација 741516 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
кад се експлоатација врши на територији 
Аутономне Покрајине износ: ''140.000.000'' 
замењује се износом: ''137.445.897''.  
 Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''250.000.000'' замењује се износом: 
''274.076.000''.  

Укупно 741000: износ: ''607.800.000'' 
замењује се износом: ''667.321.897''.  
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
износ: ''192.523.000'' замењује се износом: 
''217.566.000''. 

Укупно 742000: износ: ''423.523.000'' 
замењује се износом: ''448.566.000''.  
 Економска класификација 743324 – 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима износ: ''20.000.000''  замењује се 
износом: ''18.804.444''. 

 Укупно 743000: износ: ''23.000.000'' 
замењује се износом: ''21.804.444''. 
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''76.000.000''.  

Укупно 745000: износ: ''30.500.000'' 
замењује се износом: ''76.500.000''. 
 Економска класификација 841141 – 
Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
градова износ: ''300.000.000'' замењује ње 
износом: ''340.000.000''.                             

Укупно 841000: износ: ''300.000.000'' 
замењује се износом: ''340.000.000''. 
 Приходи и  примања  без  пренетих  
средстава  из  претходне  године  износ:    
''4.621.342.000'' замењује се износом: 
''4.783.258.481''. 
 Економска класификација 321000 - 
Нераспоређени вишак прихода и примања износ: 
''419.100.000'' замењује се износом:''425.740.590''. 
 Економска класификација 321311 - 
Нераспоређени вишак прихода и примања  из 
ранијих година износ: ''419.100.000'' замењује се 
износом:''425.740.590''. 
 Приходи и примања буџета износ: 
''5.040.442.000'' замењује се износом: 
''5.208.999.071''.  
 Додатни приходи буџетских корисника 
износ: ''204.976.000'' замењује се износом: 
''256.108.000''. 
 Укупни приходи и примања износ: 
''5.245.418.000'' замењује се износом: 
''5.465.107.071''. 
 
 У истом члану у табели Приходи и 
примања буџета града Зрењанина за 2013. 
годину према економској класификацији и 
изворима финансирања вршиће се следеће 
измене и допуне: 

Економска класификација 711122 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према паушалном утврђеном нето 
приходу, по решењу Пореске управе у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''13.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000''. 

Економска класификација 711146 – 
Порез на приходе од пољопривреде и 
шумарства, по решењу Пореске управе у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 

Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине у колони Средства из буџета и колони 
Укупно  износ: ''40.000.000'' замењује се 
износом: ''35.000.000''. 
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Економска класификација 711182 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. 

Економска класификација 711184 – 
Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''3.119.614''.  

Економска класификација 714547 – 
Накнада за загађивање животне средине у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''9.000.000''. 

Економска класификација 714549 – 
Накнада за емисију SO2 NO2, прашкастих 
материја и одложеног отпада  у колони Средства 
из буџета и колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''562.526''. 
 После економске класификације 716111 
– Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору додаје се нова економска 
класификација 731141 - Текуће донације од 
иностраних држава у корист нивоа градова, у 
колони Средства из осталих извора и колони 
Укупно додаје се износ ''5.196.000''. 
 После економске класификације 731141 - 
Текуће донације од иностраних држава у корист 
нивоа градова додаје се нова економска 
класификација 731241 - Капиталне донације од 
иностраних држава у корист нивоа градова, у 
колони Средства из осталих извора и колони 
Укупно додаје се износ ''3.110.000''. 
 Опис економске класификације 732141 – 
Текуће донације од иностраних држава у корист 
нивоа градова мења се и гласи: ''Текуће донације 
од међународних организација у корист нивоа 
градова''. 
 После економске класификације 732141 - 
Текуће донације од међународних организација 
у корист нивоа градова додаје се нова економска 
класификација 733144 – Текући наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, у колони Средства из 
буџета и колони Укупно додаје се износ 
''20.000''. 
 После економске класификације 733144 
– Текући наменски трансфери, у ужем смислу, 
од Републике у корист нивоа градова, додаје се 
нова економска класификација 733146 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 

Војводина у корист нивоа градова, у колони 
Средства из буџета и колони Укупно додаје се 
износ ''45.000''. 
 После економске класификације 733148 
– Ненаменски трансфери од АП Војводина у 
корист нивоа градова, додаје се нова економска 
класификација 733241 – Капитални наменски 
трансфери, у ужем смислу, од Републике у 
корист нивоа градова, у колони Средства из 
осталих извора и колони Укупно додаје се износ 
''27.000.000''. 

Економска класификација 741141 – 
Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''42.000.000'' замењује се 
износом: ''80.000.000''.  
 Економска класификација 741516 – 
Накнада за коришћење минералних сировина на 
територији АП Војводине у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''140.000.000'' 
замењује се износом: ''137.445.897''.  
 Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''250.000.000'' замењује се износом: 
''274.076.000''.  
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''192.523.000'' замењује се износом: 
''217.566.000''. 
 Економска класификација 742341 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације градова, у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''5.500.000'' замењује се 
износом: ''4.898.000'', и у колони Укупно износ: 
''22.500.000'' замењује се износом: ''21.898.000''.   
 Економска класификација 743324 – 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''20.000.000''  замењује се 
износом: ''18.804.444''. 
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова, у 
колони Средства из буџета износ: ''30.000.000'' 
замењује се износом: ''76.000.000'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''3.366.000'' замењује се износом: ''3.537.000'', и у 
колони Укупно износ: ''33.366.000'' замењује се 
износом: ''79.537.000''.  
 Економска класификација 771111 – 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода, 
у колони Средства из осталих извора износ: 
''14.264.000'' замењује се износом: ''15.951.000'', и 
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у колони Укупно износ: ''18.264.000'' замењује се 
износом: ''19.951.000''. 
 Економска класификација 791111 – 
Приходи из буџета, у колони Средства из 
осталих извора износ: ''82.726.000'' замењује се 
износом: ''97.596.000'', и у колони Укупно износ: 
''82.726.000'' замењује се износом: ''97.596.000''. 
 Економска класификација 823141 – 
Примања од продаје робе за даљу продају у 
корист нивоа градова, у колони Средства из 
сопствених извора и у колони Укупно износ: 
''2.520.000'' замењује се износом: ''2.220.000''. 
 Економска класификација 841141 – 
Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
градова у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''300.000.000'' замењује се 
износом: ''340.000.000''.  
 Опис Укупно, у колони Средства из 
буџета износ: ''4.621.342.000'' замењује се 
износом: ''4.783.258.481'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''82.110.000'' замењује 
се износом: ''81.379.000'', у колони Средства из 
осталих извора износ: ''122.866.000'' замењује се 
износом: ''174.729.000'', и у колони Укупно 
износ: ''4.826.318.000'' замењује се износом: 
''5.039.366.481''.                              
 
 У члану 4. ''Општи део Расходи'' 
вршиће се следеће измене и допуне: 
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони расходи и издаци 
износ: ''4.165.319.000'' замењује се износом: 
''4.229.019.071'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''73.680.000'' замењује се износом: ''73.549.000'' и 
у колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ ''31.990.000''  замењује се 
износом: ''53.743.000'' и у колони Укупни 
расходи и издаци корисника износ 
''4.270.989.000'' замењује се износом: 
''4.356.311.071''.  

Економска класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''1.227.966.000'' замењује се 
износом: ''1.240.940.000'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''9.774.000'' замењује се износом: ''10.063.000'' и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ ''14.064.000'' замењује се 
износом: ''15.751.000'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: 
''1.251.804.000'' замењује се износом: 
''1.266.754.000''.  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''945.004.000'' 
замењује се износом: ''949.691.000'', у колони 

Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''3.340.000'' замењује се 
износом: ''3.440.000'' и у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''948.132.000'' 
замењује се износом: ''953.131.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Расходи и издаци из буџета износ: 
''169.831.000'' замењује се износом: 
''170.682.000'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: ''633.000'' 
замењује се износом: ''822.000'' и у колони 
Укупни расходи и издаци корисника износ: 
''170.426.000'' замењује се износом: 
''171.504.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''38.715.000'' 
замењује се износом: ''42.985.000'', у колони 
Расходи и издаци из осталих прихода корисника 
износ: ''14.064.000'' замењује се износом: 
''15.751.000'' и у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника износ: ''53.399.000'' замењује 
се износом: ''59.356.000''. 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Расходи и 
издаци  из буџета износ: ''34.741.000'' замењује 
се износом: ''35.267.000'', у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''39.571.000'' 
замењује се износом: ''40.097.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''6.772.000'' 
замењује се износом: ''6.762.000'', у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''6.772.000'' замењује се износом: ''6.762.000''. 

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''28.700.000'' замењује се 
износом: ''31.100.000'', у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''28.700.000'' замењује 
се износом: ''31.100.000''. 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''1.561.728.000'' замењује 
се износом: ''1.602.901.071'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''62.857.000'' замењује се износом: ''62.557.000'' и 
у колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''17.670.000'' замењује се 
износом: ''37.457.000'', у колони Укупни Расходи 
и издаци корисника износ: ''1.642.255.000'' 
замењује се износом: ''1.702.915.071''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''265.175.000'' замењује се износом: 
''266.954.000'',  у колони Расходи и издаци из 
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осталих прихода корисника износ: ''10.420.000'' 
замењује се износом: ''10.470.000'' и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''281.575.000'' замењује се износом: 
''283.404.000''.  
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''7.975.000'' замењује се 
износом: ''8.607.000'', у колони Расходи и издаци 
из осталих прихода корисника износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''200.000'' и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''10.547.000'' замењује се износом: ''11.279.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''224.836.000'' замењује се износом: 
''257.867.000'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''6.740.000'' замењује се износом: ''6.540.000'' и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''5.337.000'' и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''232.126.000'' замењује се 
износом: ''269.744.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''403.238.000'' замењује 
се износом: ''405.348.071'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''8.024.000'' замењује се износом: ''7.924.000'', и у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника додаје се износ: ''120.000'' и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''411.287.000'' замењује се износом: 
''413.392.071''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Расходи и 
издаци  из буџета износ: ''582.486.000'' замењује 
се износом: ''577.121.000'', у колони Расходи и 
издаци из осталих прихода корисника износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''14.480.000'' и у 
колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''591.656.000'' замењује се износом: 
''600.671.000''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''77.743.000'' замењује се износом: 
''87.004.000'', у колони Расходи и издаци из 
осталих прихода корисника износ: ''6.750.000'' 
замењује се износом: ''6.850.000'' и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''115.064.000'' замењује се износом: 
''124.425.000''. 

Економска класификација 430000 – 
Амортизација и употреба средстава за рад у 
колони Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''100.000'' замењује се износом: 

''30.000'', у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''230.000''. 
 Економска класификација 431 – 
Амортизација некретнина и опреме у колони 
Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''30.000'', у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''230.000''. 
 Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Расходи и издаци из буџета износ: 
''13.580.000'' замењује се износом: ''13.480.000'', у 
колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''13.580.000'' замењује се износом: 
''13.480.000''. 
 Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Расходи и издаци из 
буџета износ: ''13.530.000'' замењује се износом: 
''13.430.000'' и у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника износ: ''13.530.000'' замењује 
се износом: ''13.430.000'',  

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Расходи и издаци из буџета  
износ: ''299.300.000'' замењује се износом: 
''304.800.000'', у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника износ: ''299.300.000'' замењује 
се износом: ''304.800.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони Расходи и издаци из 
буџета  износ: ''299.300.000'' замењује се 
износом: ''304.800.000'', у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''299.300.000'' 
замењује се износом: ''304.800.000''. 

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Расходи и издаци из буџета  и у колони 
Укупни расходи и издаци корисника износ: 
''116.944.000'' замењује се износом: 
''119.082.000''.  

Eкономска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Расходи и издаци из буџета  и у колони Укупни 
расходи и издаци корисника износ: ''116.944.000'' 
замењује се износом: ''119.082.000''.  

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони Расходи и издаци  из 
буџета износ: ''184.996.000'' замењује се износом: 
''187.011.000'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: ''949.000'' 
замењује се износом: ''899.000'', у колони 
Расходи и издаци из осталих прихода корисника 
износ: ''56.000'' замењује се износом  ''335.000'' и 
у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
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износ: ''186.001.000'' замењује се износом: 
''188.245.000''.  

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''118.920.000'' 
замењује се износом: ''121.140.000'', у колони 
Укупни Расходи и издаца корисника износ: 
''118.940.000'' замењује се износом:''121.160.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''40.776.000'' замењује се 
износом: ''40.381.000'', у колони Расходи и 
издаци из сопствених прихода корисника износ: 
''529.000'' замењује се износом: ''479.000'', у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''56.000'' замењује се износом 
335.000'' и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника  износ: ''41.361.000'' замењује се 
износом: ''41.195.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''25.300.000'' 
замењује се износом: ''25.490.000'' и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''25.700.000'' замењује се износом: ''25.890.000''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: ''775.123.000'' 
замењује се износом: ''879.880.000'', у колони 
Расходи и издаци из сопствених прихода 
корисника износ: ''8.430.000'' замењује се 
износом: ''7.830.000'', у колони Расходи и издаци 
из осталих прихода корисника износ: 
''90.876.000'' замењује се износом  ''120.986.000'' 
и у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''874.429.000'' замењује се износом: 
''1.008.696.000''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Расходи и издаци из 
буџета износ: ''726.978.000'' замењује се износом: 
''735.130.000'', у колони Расходи и издаци из 
осталих прихода корисника износ: ''90.876.000'' 
замењује се износом  ''120.986.000'' и у колони 
Укупни Расходи и издаци корисника износ: 
''824.284.000'' замењује се износом: 
''862.546.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''681.238.000'' замењује се 
износом: ''673.682.000'', у колони Расходи и 
издаци из осталих прихода корисника износ: 
''90.876.000'' замењује се износом  ''117.876.000'' 
и у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''772.114.000'' замењује се износом: 
''791.558.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Расходи и издаци из буџета 

износ: ''42.480.000'' замењује се износом: 
''53.690.000'', у колони Расходи и издаци из 
осталих прихода корисника додаје се износ: 
''3.110.000''и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''48.410.000'' замењује се 
износом: ''62.730.000''.  

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''1.060.000'' замењује се 
износом: ''4.260.000'', у колони Расходи и издаци 
из сопствених прихода корисника износ: се 
брише, и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''1.560.000'' замењује се 
износом: ''4.260.000''.  

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина  у колони Расходи и 
издаци из буџета износ: ''2.225.000'' замењује се 
износом: ''3.498.000'', у колони Расходи и издаци 
из сопствених прихода корисника додаје се 
износ: ''500.000'' и у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника износ: ''2.200.000'' замењује се 
износом: ''3.998.000''.  

Економска класификација 520000 – 
Залихе у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''3.700.000'' замењује се износом: 
''4.750.000'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''2.000.000'' замењује се износом  ''1.400.000'' и у 
колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''5.700.000'' замењује се износом: 
''6.150.000''.  

Економска класификација 522 – Залихе 
материјала у колони Расходи и издаци из буџета 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''250.000'', 
у колони Расходи и издаци из сопствених 
прихода корисника износ: ''1.000.000'' замењује 
се износом  ''700.000'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: ''1.200.000'' 
замењује се износом: ''950.000''.  

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Расходи и издаци 
из буџета износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом: ''4.500.000'', у колони Расходи и издаци 
из сопствених прихода корисника износ: 
''1.000.000'' замењује се износом  ''700.000'' и у 
колони Укупни Расходи и издаци корисника 
износ: ''4.500.000'' замењује се износом: 
''5.200.000'' 

Економска класификација 540000 – 
Природна имовина у колони Расходи и издаци из 
буџета и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''44.445.000'' замењује се 
износом: ''140.000.000''. 

Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Расходи и издаци из буџета 
и у колони Укупни Расходи и издаци корисника 
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износ: ''44.445.000'' замењује се износом: 
''140.000.000''. 

Економска класификација 600000 – 
Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине у колони Расходи и издаци 
из буџета и у колони Укупни Расходи и издаци 
корисника износ: ''100.000.000'' замењује се 
износом: ''100.100.000''. 
 После економске класификације 611 – 
Отплата главнице домаћим кредиторима додаје 
се нова економска класификација 620000 – 
Набавка финансијске имовине у колони Расходи 
и издаци из буџета и у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника додаје се износ: ''100.000''.  
 После економске класификације 620000 
– Набавка финансијске имовине додаје се нова 
економска класификација 621 – Набавка домаће 
финансијске имовине у колони  Расходи и 
издаци из буџета и у колони Укупни Расходи и 
издаци корисника додаје се износ: ''100.000''.   

Укупни расходи и издаци у колони 
Расходи и издаци из буџета износ: 
''5.040.442.000'' замењује се износом: 
''5.208.999.071'', у колони Расходи и издаци из 
сопствених прихода корисника износ: 
''82.110.000'' замењује се износом: ''81.379.000'', у 
колони Расходи и издаци из осталих прихода 
корисника износ: ''122.866.000'' замењује се 
износом  ''174.729.000'' и у колони Укупни 
Расходи и издаци корисника износ: 
''5.245.418.000'' замењује се износом: 
''5.465.107.071''. 
 

Члан 5.  
 

 У Посебном делу у члану 5. вршиће се 
следеће измене и допуне: 
 
 У члану 5. у ставу 1. износ: 
''5.245.418.000'' замењује се износом:  
''5.465.107.071''. 
 У истом члану у Табеларном прегледу 
вршиће се следеће измене и допуне: 

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''28.700.000'' 
замењује се износом: ''31.100.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''17.500.000''. 

 После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 621 – Набавка домаће 
нефинансијске имовине у колони Средства из 
буџета и колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''49.000.000'' замењује се 
износом: ''43.600.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 110 – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови вршиће се следеће измене:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''119.974.000'' замењује се износом: 
''114.574.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''119.974.000'' замењује се износом: 
''114.574.000''. 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''119.974.000''замењује се 
износом: ''114.574.000''. 
 

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

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''26.295.000'' замењује се износом: ''30.000.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''15.000.000'' замењује се 
износом: ''15.426.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''23.000.000'' замењује се 
износом: ''23.015.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''12.734.000''.  

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.200.000'' 
замењује се износом: ''2.394.000''.  
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Извори финансирања за функционалну 
класификацију 130: - Опште услуге 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''499.075.000'' замењује се износом: 
''502.780.000''. 
 15 – неутрошена средства донација из 
претходних година у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''4.000.000'' замењује 
се износом: ''8.369.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Опште услуге у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''503.075.000'' замењује 
се износом: ''511.149.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Опште услуге и за функционалну 
класификацију 170  – Трансакције везане за 
јавни дуг у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''613.075.000'' замењује се 
износом: ''621.149.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 472 – Средства 
за финансирање градског превоза за одређене 
категорије становништва у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''7.500.000''. 

Економска класификација 472 – 
Утврђивање права на материјално обезбеђење у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''100.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 090: - Социјална заштита 
некласификована на другом месту  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''69.430.000'' замењује се износом: ''71.830.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ ''72.312.000'' замењује се 
износом: ''74.712.000''.  
 Укупно Социјална заштита у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''130.312.000'' замењује се износом: 
''132.712.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене:  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 912: - Основно образовање 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 

''470.000.000'' замењује се износом: 
''240.000.000''. 

После  извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''230.000.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене:  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 920: - Средње образовање 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''205.000.000'' замењује се износом: 
''142.227.000''. 

После  извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''62.773.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација  511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''13.000.000'' а у колони Средства из осталих 
извора додаје се износ: ''27.000.000'' а у колони 
Укупно износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''. 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 610: - Стамбени развој 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''33.000.000''. 

После  извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из осталих извора и у колони Укупно 
додаје се износ: ''27.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
610 - Стамбени развој у колони Средства из 
буџета износ: ''30.000.000'' замењује се износом: 
''33.000.000'' а у колони Средства из осталих 
извора додаје се износ: ''27.000.000'' и у колони 
Укупно износ: ''30.000.000'' замењује се износом: 
''60.000.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 500 –Заштита 
животне средине, вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 423, позиција 
74 – Сузбијање зоонозе – третирање комараца 
мења се у економску класификацију 424.  
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 Економска класификација 423, позиција 
75 – Сузбијање зоонозе – уништавање крпеља 
мења се у економску класификацију 424. 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 500 – Заштита животне средине:   

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''106.000.000'' замењује се износом: 
''115.562.526''. 

13 – пренета неутрошена средства из 
ранијих година у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''70.000.000'' замењује се 
износом: ''60.437.474''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 430 –Гориво и 
енергија, вршиће се следеће измене:  

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 430 – Гориво и енергија: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''140.000.000'' замењује се износом: 
''137.445.897''. 

13 – пренета неутрошена средства из 
ранијих година у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''70.000.000'' замењује се 
износом: ''72.554.103''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 360 – Јавни 
ред и безбедност некласификован на другом 
месту вршиће се следеће измене 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''15.000.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони  Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''8.302.000'' 
замењује се износом: ''15.000.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони  Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''29.000.000'' 
замењује се износом: ''20.000.000''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони  Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''18.698.000'' 
замењује се износом: ''12.000.000''. 

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

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''18.804.444''. 

13 – пренета неутрошена средства из 
ранијих година у колони Средства из буџета и у 

колони Укупно износ: ''44.000.000'' замењује се 
износом: ''45.195.556''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Пољопривреда, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 424 – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''150.000.000'' 
замењује се износом ''123.156.071''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 421: - Пољопривреда 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''130.000.000'' замењује се износом: 
''100.000.000''. 

13 – пренета неутрошена средства из 
ранијих година у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''195.000.000'' замењује се 
износом: ''198.156.071''. 
  Укупно за функционалну класификацију 
421 – Пољопривреда у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''325.000.000'' 
замењује се износом ''298.156.071''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 421 – 
Пословни инкубатор – Стални трошкови у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''1.500.000'' се брише а додаје се нова 
Економска класификација 451 – Пословни 
инкубатор у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.500.000''. 

Економска класификација 423 – 
Подстицај и развој малих и средњих предузећа -
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и колони Укупно износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000''. 

Економска класификација 423 – 
Регионална сарадња у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 620: -Развој заједнице 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''11.000.000'' замењује се износом: ''8.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 – Развој заједнице у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''11.000.000'' 
замењује се износом ''8.000.000''. 
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 Извори финансирања за функционалне 
класификације 421 – Пољопривреда и 620 – 
Развој заједнице:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''141.000.000'' замењује се износом: 
''108.000.000''. 

13 – пренета неутрошена средства из 
ранијих година у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''195.000.000'' замењује се 
износом: ''198.156.071''. 
 Укупно за функционалне класификације 
421 – Пољопривреда и 620 – Развој заједнице у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''336.000.000'' замењује се износом: 
''306.156.071''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности,  вршиће се следеће измене:  

После описа пројекти, програми и израда 
пројектно – техничке документације додаје се 
наслов: Пројекат: ''Професионална подршка у 
развоју МСП – Proffesional support of starting 
innovative small and medium sized firms''. 

Економска класификација 423 - Пројекат: 
''Професионална подршка у развоју МСП – 
Proffesional support of starting innovative small and 
medium sized firms'' -  Услуге по уговору мења се 
и гласи: ''Услуге по уговору''. 

Економска класификација 424 - Пројекат: 
''Професионална подршка у развоју МСП – 
Proffesional support of starting innovative small and 
medium sized firms'' - специјализоване услуге 
мења се и гласи: ''Специјализоване услуге''. 

После  економске класификације 424  – 
Специјализоване услуге у колони Опис – уводи 
се нови Пројекат ''Капитализација 
прекограничног туристичког потенцијала 
укључујући бициклистичку стазу уз Бегеј у 
низводном току од Темишвара'' – ''Capitalization 
of the cross border turist potential, including bicycle 
lane along Bega river, downstream Timisoara'' и 
додаје се нова  економска класификација 422 и 
нова позиција 105/1 – Трошкови путовања у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''281.000''. 

После економске класификације 422  – 
Трошкови путовања додаје се нова  економска 
класификација 423 и нова позиција 105/2 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''20.000.000''. 

После економске класификације 423  – 
Услуге по уговору додаје се нова  економска 
класификација 426 и нова позиција 105/3 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''271.000''. 

После економске класификације 426 - 
Материјал додаје се нова  економска 
класификација 512 и нова позиција 105/4 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''306.000''. 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема у колони Опис уводи се 
Пројекат ''Развој културне стратегије у 
пограничном региону'' – ''Cultural policy'' додаје 
се нова  економска класификација 423 и нова 
позиција 105/5 – Услуге по уговору у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.755.000''. 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору у колони Опис уводи се 
Пројекат ''EuroBanat Internet TV''  и додаје се 
нова  економска класификација 423 и нова 
позиција 105/6 – Услуге по уговору у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''1.939.000''. 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова  економска 
класификација 426 и нова позиција 105/7 – 
Материјал  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''109.000''. 

После економске класификације 426 – 
Материјал  додаје се нова  економска 
класификација 512 и нова позиција 105/8 – 
Машине и опрема  у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''9.407.000''. 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова  економска 
класификација 423 и нова позиција 105/6 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''1.939.000''. 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова  економска 
класификација 426 и нова позиција 105/7 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''109.000''. 

После економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова  економска 
класификација 512 и нова позиција 105/8 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''9.407.000''. 
 После економске класификације 423 – 
Каритасова кућна нега додаје се нов наслов 
''Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. и 2013. 
годину путем локалног акционог плана''. 

Економска класификација 423 – 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. и 2013. 
годину путем локалног акционог плана – услуге 
по уговору мења се и гласи ''Услуге по уговору'', 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
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износ: ''4.750.000'' замењује се износом: 
''19.582.000''. 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''212.000'' замењује се износом: ''782.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''38.000'' замењује се износом: ''136.000''. 
 После економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се наслов: ''Локални акциони план – 
Пројекти''. 
 После економске класификације 425 – 
Имплементација локалног акционог плана за 
приступачност додаје се нов наслов '' Помоћ 
избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина''. 

Економскa класификацијa 421 - Помоћ 
избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина – 
стални трошкови мења се и гласи ''Стални 
трошкови'', у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''2.000''.   

Економскa класификацијa 425 – Помоћ 
избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина - 
Текуће поправке и одржавање мења се и гласи 
''Текуће поправке и одржавање'', у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' се брише.  

После економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
економска класификација 426 и нова позиција 
112/1 – Материјал у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''6.558.000''. 

Економскa класификацијa 472 – Помоћ 
избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина - 
Једнократне помоћи мења се и гласи 
''Једнократне помоћи'', у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''40.000''.   

Економска класификација 511 – Помоћ 
избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина - 
Зграде и грађевински објекти мења се и гласи 
''Зграде и грађевински објекти'', у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''9.520.000'' замењује се износом: ''3.840.000''. 

Економска класификација 512 – Помоћ 
избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина – 
Машине и опрема мења се и гласи ''Машине и 
опрема''. 
 После Економска класификација 512 – 
Машине и опрема додаје се наслов: ''Остали 
пројекти''. 

Економска класификација 511 – 
Средства за суфинансирање пројекта – доградња 
ученичких соба у Дому ученика ''Ангелина 
Којић – Гина'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''3.212.000''. 

Економска класификација 511 – 
Средства за израду пројектно – техничке 
документације, стратегије и студије  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.000.000'' замењује се износом: ''7.000.000''. 
 Укупно пројекти, програми и израда 
пројектно-техничке документације у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''79.820.000'' замењује се износом: ''129.620.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 470: - Остале делатности 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''70.802.000'' замењује се износом: ''118.570.000''. 

После  извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се извор финансирања 07 – 
донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''20.000''. 
 15 – неутрошена средства донација из 
претходних година у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''9.018.000'' замењује 
се износом: ''11.030.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 – Остале делатности у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''79.820.000'' 
замењује се износом ''129.620.000''. 
 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 у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''89.820.000'' замењује се износом: ''139.620.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 – Услуге 
културе,  вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''2.850.000'' замењује се износом: ''2.950.000'' и у 
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колони Укупно износ: ''177.844.000'' замењује се 
износом: ''177.944.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''545.000'' замењује се износом: ''734.000'' и у 
колони Укупно износ: ''32.115.000'' замењује се 
износом: ''32.304.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.855.000'' замењује 
се износом: ''1.905.000'' и у колони Средства из 
осталих извора износ: ''1.525.000'' замењује се 
износом: ''3.212.000'' и у колони Укупно износ: 
''3.800.000'' замењује се износом: ''5.537.000''. 

Економскa класификацијa 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''31.659.000'' замењује се износом: ''31.649.000'' и 
у колони Средства из осталих извора додаје се 
износ: ''50.000'' и у колони Укупно износ: 
''33.764.000'' замењује се износом: ''33.804.000''. 

Економскa класификацијa 422 – 
Трошкови путовања у колони  Средства из 
осталих извора износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''200.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.590.000'' замењује се износом: ''2.690.000''. 

Економскa класификацијa 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''32.776.000'' замењује се износом: ''32.696.000'' и 
у колони Средства из сопствених извора  износ: 
''4.440.000'' замењује се износом: ''4.240.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''300.000'', замењује се износом: ''5.337.000'' и у 
колони Укупно износ: ''37.516.000'' замењује се 
износом: ''42.273.000''. 

Економскa класификацијa 424 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''2.030.000'' замењује се 
износом: ''1.930.000'', у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''120.000'' и у 
колони Укупно износ: ''9.180.000'' замењује се 
износом: ''9.200.000''. 

Економскa класификацијa 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''2.575.000'' замењује се износом: 
''3.770.000'' у колони Средства из осталих извора 
износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''14.480.000'' и у колони Укупно износ: 
''4.525.000'' замењује се износом: ''20.100.000''. 

Економскa класификацијa 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''4.020.000'' замењује се износом: ''4.070.000'' у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''750.000'' замењује се износом: ''850.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.428.000'' замењује се 
износом: ''7.578.000''. 

Економскa класификацијa 431 – 
Амортизација некретнина и опреме у колони 
Средства  из сопствених извора и колони 
Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''30.000'' .  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства  из 
сопствених извора износ: ''235.000'' замењује се 
износом: ''185.000'', а у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''279.000''  а у 
колони Укупно  износ: ''505.000'' замењује се 
износом: ''734.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства  из буџета износ: 
''2.200.000'' замењује се износом: ''2.000.000'', а у 
колони Средства из осталих извора додаје се 
износ: ''3.110.000''  а у колони Укупно  износ: 
''2.980.000'' замењује се износом: ''5.890.000''.  

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони Средства  из 
буџета износ: ''1.060.000'' замењује се износом: 
''560.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''500.000''  се брише и у колони  
Укупно  износ: ''1.560.000'' замењује се износом: 
''560.000''.  

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства  из 
буџета износ: ''25.000'' замењује се износом: 
''525.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора додаје се износ: ''500.000'', а у колони 
Укупно  износ: ''25.000'' замењује се износом: 
''1.025.000''.  

Економска класификација 522 – Залихе 
производње у колони Средства  из буџета износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''250.000'', а у 
колони Средства из сопствених извора  износ: 
''1.000.000''  замењује се износом: ''700.000'', и у 
колони Укупно  износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''950.000''.  

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
сопствених извора и у колони Укупно износ: 
''1.000.000''  замењује се износом: ''700.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 820 – Услуге културе: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''301.906.000'' замењује се износом: 
''302.951.000''. 

04 -  Сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора и у колони Укупно износ: ''21.993.000'' 
замењује се износом: ''21.262.000''. 

07 -  Донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из осталих  извора и у колони 
Укупно износ: ''2.775.000'' замењује се износом: 
''27.638.000''. 
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Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе у колони Средства из 
буџета износ: ''301.906.000'' замењује се износом: 
''302.951.000'' и у колони Средства из сопствених 
извора  износ: ''21.993.000'' замењује се износом: 
''21.262.000'', у колони Средства из осталих 
извора износ: ''2.775.000'', замењује се износом: 
''27.638.000'' и у колони Укупно износ: 
''326.674.000'' замењује се износом: 
''351.851.000''. 

Услуге културе – Укупно култура у 
колони Средства из буџета износ: ''301.906.000'' 
замењује се износом: ''302.951.000'' и у колони 
Средства из сопствених извора  износ: 
''21.993.000'' замењује се износом: ''21.262.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''2.775.000'', замењује се износом: ''27.638.000'' и 
у колони Укупно износ: ''326.674.000'' замењује 
се износом: ''351.851.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава ''3.02'' Јавна 
установа ''Спортски објекти'' Зрењанин, 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.200.000''  замењује се 
износом: ''2.650.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 – Услуге рекреације и 
спорта: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''95.960.000'' замењује се износом: ''97.410.000''. 

Укупно за  Јавну установу  ''Спортски 
објекти'' у колони Средства из буџета износ: 
''95.960.000'' замењује се износом: ''97.410.000'' и 
у колони Укупно износ: ''99.960.000'' замењује се 
износом: ''101.410.000''. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 – Услуге рекреације и 
спорта: 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''160.960.000'' замењује се износом: 
''162.410.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
810 - Услуге рекреације и спорта, у колони 
Средства из буџета износ: ''160.960.000'' 
замењује се износом: ''162.410.000'', у колони 
Укупно износ: ''164.960.000'' замењује се 
износом: '' 166.410.000''. 

Укупно Физичка култура у колони 
Средства из буџета износ: ''160.960.000'' 
замењује се износом: ''162.410.000'', у колони 

Укупно износ: ''164.960.000'' замењује се 
износом: '' 166.410.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.03 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене:  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства  из буџета износ: 
''850.000'' замењује се износом: ''343.000'' и у 
колони Укупно  износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''5.493.000''.  

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 515, и нова позиција 173/1 – 
Нематеријална имовина  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''507.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Глава 3.04. Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

После економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова економска класификација 414 и 
нова позиција 175/1 – Социјална давања 
запосленима  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''400.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства  из буџета и у колони 
Укупно  износ: ''60.000'' се брише.                              

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''12.290.000'' замењује се 
износом: ''7.554.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''340.000'' 
замењује се износом: ''20.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''14.515.000'' замењује се 
износом: ''15.085.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''3.141.000'' 
замењује се износом: ''2.045.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''25.705.000'' 
замењује се износом: ''27.476.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства  из буџета и у 
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колони Укупно  износ: ''3.626.000'' замењује се 
износом: ''3.563.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''216.000'' се 
брише.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''10.920.000'' 
замењује се износом: ''12.480.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''3.700.000'' се брише.  

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 513, и нова позиција 186/1 – 
Остале некретнине и опрема  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''3.700.000''.  

У колони Укупно месне заједнице у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''98.421.000'' замењује се износом: 
''96.231.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Глава 3.05. Месне заједнице - 
Самодопринос, вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства  из буџета и у колони Укупно  износ: 
''7.233.000'' замењује се износом: ''8.199.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства  из буџета и у колони Укупно  
износ: ''1.335.000'' замењује се износом: 
''1.507.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства  из буџета и у колони 
Укупно  износ: ''90.000'' замењује се износом: 
''132.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''6.266.000'' замењује се 
износом: ''5.531.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''6.963.000'' замењује се 
износом: ''5.945.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''2.515.000'' 
замењује се износом: ''2.865.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства  из 

буџета и у колони Укупно  износ: ''12.486.000'' 
замењује се износом: ''12.574.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''4.657.000'' замењује се 
износом: ''4.170.000''.  

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства  из буџета и у колони Укупно  износ: 
''812.000'' замењује се износом: ''810.000''.  

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства  
из буџета и у колони Укупно  износ: ''11.630.000'' 
замењује се износом: ''11.900.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''630.000'' 
замењује се износом: ''440.000''.  

После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 483, и нова позиција 
198/1 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''190.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства  из 
буџета и у колони Укупно  износ: ''2.020.000'' 
замењује се износом: ''2.860.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства  из буџета и у 
колони Укупно  износ: ''460.000'' замењује се 
износом: ''430.000''.  

После Економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова Економска 
класификација 515 – Нематаријална имовина  и 
нова позиција 200/1 у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно  износ: ''72.000''. 

У колони Укупно месне заједнице – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''57.312.000'' замењује се 
износом: ''57.840.000''.  

После колоне Опис - Укупно месне 
заједнице – Самодопринос додаје се нова Глава 
3.051. и колона Опис - Месне заједнице – 
Средства из осталих извора. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, Глава 3.051. Месне заједнице – 
Средства из осталих извора, додаје се  

После Описа Глава 3.051. Месне 
заједнице – Средства из осталих извора додаје 
се нова економска класификација 411, и нова 
позиција 200/2 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''3.151.000''.  
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После економске класификације 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
додаје се нова економска класификација 412, и 
нова позиција 200/3 – Социјални доприноси на 
терет послодавца у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''581.000''.  

После економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова економска класификација 414, и 
нова позиција 200/4 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''115.000''.  

После економске класификације 414 – 
Социјална давања запосленима додаје се нова 
економска класификација 415, и нова позиција 
200/5 – Накнаде трошкова за запослене – превоз 
на посао и са посла у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''144.000''.  

После економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене – превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 421, и нова позиција 200/6 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''8.358.000''.  

После економске класификације 421 – 
Стални трошкови додаје се нова економска 
класификација 422, и нова позиција 200/7 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''421.000''.  

После економске класификације 422 – 
Трошкови путовања додаје се нова економска 
класификација 423, и нова позиција 200/8 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''3.557.000''.  
 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова економска 
класификација 424, и нова позиција 200/9 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.652.000''.  

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 425, и нова позиција 
200/10 – Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''7.061.000''.  

После економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
економска класификација 426, и нова позиција 
200/11 – Материјал у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''1.728.000''.  

После економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова економска 
класификација 481, и нова позиција 200/12 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.050.000''.  

После економске класификације 481 – 
Дотације невладиним организацијама додаје се 
нова економска класификација 482, и нова 
позиција 200/13 – Порези обавезне таксе и казне 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''465.000''.  

После економске класификације 482 – 
Порези обавезне таксе и казне додаје се нова 
економска класификација 511, и нова позиција 
200/14 – Зграде и грађевински објекти  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.710.000''.  

После економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
економска класификација 512, и нова позиција 
200/15 – Машине и опрема  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''550.000''.  

У колони Укупно месне заједнице – 
Средства из осталих извора у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''32.543.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 160 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''134.033.000'' замењује се износом: 
''161.940.614''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''45.000''.  

13 – пренета неутрошена средства из 
ранијих година у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''18.000.000'' замењује се 
износом: ''18.436.386''. 
 15 – неутрошена средства донација из 
претходних година у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''3.700.000'' замењује 
се износом: ''6.180.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''155.733.000''  замењује се износом: 
''186.614.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава ''3.06'' ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене - превоз на посао и са 
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посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.900.000''.  
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.600.000'' замењује се 
износом: ''9.850.000''.  
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''18.000.000'' 
замењује се износом: ''21.350.000''.  
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''319.080.000'' 
замењује се износом: ''312.580.000''.  
 Економска класификација 481 – Дотације 
осталим непрофитним организацијама у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000''  се брише.  
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''9.546.000''.  
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''381.850.000'' замењује се износом: 
''379.150.000'' и у колони Укупно износ: 
''446.850.000'' замењује се износом: 
''444.150.000''.  
 Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''44.445.000'' замењује се 
износом: ''140.000.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 620 
  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''928.311.000'' замењује се износом: 
''1.018.112.000''. 

07 -  Донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из осталих  извора и у колони 
Укупно износ: ''65.700.000'' замењује се износом: 
''700.000''. 
 15 – неутрошена средства донација из 
претходних година у колони Средства из 
осталих  извора додаје се износ: ''65.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се 
износом: ''67.500.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620  у колони Средства из буџета износ: 
''930.811.000'' замењује  се износом 
''1.020.612.000'' и у колони Укупно износ: 
''996.511.000'' замењује се износом: 
''1.086.312.000''. 
 
 Раздео 3 – Градска управа – 
функционална класификација 473 – Туризам, 

Глава 3.10. ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'', вршиће се следеће измене:  

После економске класификације 421 – 
Стални трошкови додаје се нова економска 
класификација 421, и нова позиција 270/1 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''700.000''.  

После економске класификације 422 – 
Трошкови путовања додаје се нова економска 
класификација 422, и нова позиција 271/1 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''.  

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова економска 
класификација 423, и нова позиција 272/1 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''2.700.000''.  

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424, и нова позиција 
273/1 – Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''7.000.000''.  

После економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
економска класификација 425, и нова позиција 
274/1 – Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''320.000''.  

После економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова економска 
класификација 426, и нова позиција 275/1 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''980.000''.  
 Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''3.500.000'' замењује се 
износом: ''3.400.000''.  

После економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
економска класификација 511, и нова позиција 
279/1 – Зграде и грађевински објекти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''200.000''.  
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''160.000'' замењује се 
износом: ''260.000''.  

После економске класификације 523 – 
Залихе робе за даљу продају додаје се нова 
економска класификација 523, и нова позиција 
281/1 – Залихе робе за даљу продају  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''1.000.000''.  
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 473 
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  01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''75.770.000'' замењује се износом: ''88.870.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 - Туризам  у колони Средства из буџета 
износ: ''75.770.000'' замењује  се износом 
''88.870.000'' и у колони Укупно износ: 
''76.750.000'' замењује се износом: ''89.850.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, ЈП ''Радио Зрењанин'',  вршиће 
се следеће измене:  

Економска класификација 451- ЈП ''Радио 
Зрењанин'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''27.600.000'' замењује се 
износом ''28.600.000''. 
 Извори финансирања за функцију 830:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''27.600.000'' замењује се износом: ''28.600.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
830 Јавно информисање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''27.600.000'' 
замењује се износом: ''28.600.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 436 – Остала 
енергије, ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин, 
вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 451 – ЈКП 
''Градска топлана'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''23.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 436:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''23.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
436 Остала енергија у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''20.000.000'' замењује 
се износом: ''23.000.000''. 
 Извори финансирања за функционалне 
класификације: 620, 630, 510, 660, 610, 473, 830 и 
436: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.486.540.000'' замењује се износом: 
''1.593.441.000''. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из осталих извора и у колони 
Укупно износ: ''67.480.000'' замењује се износом: 
''2.480.000''. 
 15 – неутрошена средства донација из 
претходних година у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''65.000.000'' и у 

колони Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се 
износом: ''67.500.000''. 
 Укупно за јавна предузећа  у колони 
Средства из буџета износ: ''1.489.040.000'' 
замењује се износом: ''1.595.941.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.556.520.000'' замењује се 
износом: ''1.663.421.000''. 
 После описа Укупно за јавна предузећа 
додаје се опис: Извори финансирања за Раздео 3 
– Градска управа: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се  
износ: ''4.300.310.481''. 

После извора 01 – Приходи из буџета 
додаје се нови извор финансирања 04 – 
сопствени приходи буџетских корисника у 
колони Средства из сопствених извора и у 
колони Укупно додаје се износ: ''81.379.000''. 
 После извора 04 – Приходи из буџета 
додаје се нови извор финансирања 07 – донације 
од осталих нивоа власти у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''292.838.000'', у колони 
Средства из осталих извора додаје се износ: 
''109.729.000'' и у колони Укупно додаје се износ: 
''402.567.000''. 

После извора 07 – Приходи из буџета 
додаје се нови извор финансирања 13 – пренета 
неутрошена средства из ранијих година у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''394.779.590''. 
 После извора 13 - Приходи из буџета 
додаје се нови извор финансирања 15 – 
неутрошена средства донација из претходних 
година у колони Средства из буџета додаје се 
износ: ''30.961.000'' и у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''65.000.000'' и у 
колони Укупно додаје се износ: ''95.961.000''. 
 Укупно за раздео 3. Градска управа у 
колони Средства из буџета ''4.845.182.000'' 
замењује се износом: ''5.018.889.071'' и у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''82.110.000'' замењује се износом: ''81.379.000'' и 
у колони Средства из осталих извора износ: 
''122.866.000'' замењује се износом: ''174.729.000'' 
и у колони Укупно износ: ''5.050.158.000'' 
замењује се износом: ''5.274.997.071''. 
 
  Раздео 4. – Јавно правобранилаштво 
града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 – Судови, вршиће се 
следеће измене:  

После економске класификације 421 – 
Стални трошкови додаје се нова економска 
класификација 422, и нова позиција 290/1 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''.  
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Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се 
износом: ''550.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''250.000''. 
 Извори финансирања за функцију 330: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''10.843.000'' се замењује износом: ''11.093.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 – Судови у колони Средства из буџета износ 
''10.843.000'' замењује се износом: ''11.093.000''. 
   Укупно за раздео 4 – Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета износ: ''10.843.000'' замењује 
се износом: ''11.093.000''. 
 После описа Укупно за раздео 5 – 
Заштитник грађана додаје се опис: Извори 
финансирања за укупне расходе и издатке: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''4.490.420.481''. 
 После извора 01 – Приходи из буџета 
додаје се нови извор финансирања 04 – 
Сопствени приходи буџетских корисника у 
колони Средства из сопствених извора и у 
колони укупно додаје се износ: ''81.379.000''. 
 После извора 04 – Сопствени приходи 
буџетских корисника  додаје се нови извор 
финансирања 07 – Донације од осталих нивоа 
власти у колони Средства из буџета додаје се 
износ: ''292.838.000'' и у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''109.729.000'' и у 
колони Укупно додаје се износ: ''402.567.000''. 
 После извора 07 – Донације од осталих 
нивоа власти додаје се нови извор финансирања 
13 – Пренета неутрошена средства из ранијих 
година у колони Средства из буџета и у колони 
укупно додаје се износ: ''394.779.590'' и у колони 
Укупно додаје се износ: ''394.779.590''. 
 После извора 13 – Пренета неутрошена 
средства из ранијих година додаје се нови извор 
финансирања 15 – Неутрошена средства 
донација из претходних година у колони 
Средства из буџета додаје се износ: ''30.961.000'' 
и у колони Средства из осталих извора додаје се 
износ: ''65.000.000'' и у колони Укупно додаје се 
износ: ''95.961.000''. 
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''5.040.442.000'' 
замењује се износом: ''5.208.999.071'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''82.110.000'' замењује се износом: ''81.379.000'' и 
у колони Средства из осталих извора износ: 

''122.866.000'' замењује се износом: ''174.729.000'' 
и у колони Укупно износ: ''5.245.418.000'' 
замењује се износом: ''5.465.107.071''. 
 У истом члану у табели Расходи и  
издаци буџета града Зрењанина за 2013. годину 
разврстани по органима града и изворима 
финансирања вршиће се следеће измене и 
допуне: 
 Назив четврте колоне: ''% учешћа у 
укупним средствима из сопствених прихода'' 
замењује се називом: ''% учешћа у укупним 
средствима из буџета''. 
 Назив шесте колоне: ''% учешћа у 
укупним средствима из сопствених прихода'' 
замењује се називом: ''% учешћа у укупним 
средствима из сопствених извора''. 
 Назив осме колоне: ''% учешћа у 
укупним средствима из сопствених прихода'' 
замењује се називом: ''% учешћа у укупним 
средствима из донација и трансфера од других 
нивоа власти''. 
 Назив десете колоне: ''% учешћа у 
укупним средствима из сопствених прихода'' 
замењује се називом: ''% учешћа у укупним 
пренетим средствима из ранијих година''. 
 Назив дванаесте колоне: ''% учешћа у 
укупним средствима из сопствених прихода'' 
замењује се називом: ''% учешћа у укупним 
неутрошеним средствима донација из 
претходних година''. 
 Назив четрнаесте колоне: ''% учешћа у 
укупним средствима из сопствених прихода'' 
замењује се називом: ''% учешћа у укупним 
средствима''. 
 Раздео 1 – Скупштина града у колони % 
учешћа у укупним средствима из буџета 
проценат: ''1.24'' мења се у проценат: ''1.27'' и у 
колони % учешћа у укупним средствима 
проценат: ''1.110'' мења се у проценат: ''1.05''. 
 Раздео 2 – Градоначелник и Градско веће 
у колони % учешћа у укупним средствима из 
буџета проценат: ''2.60'' мења се у проценат: 
''2.55'' и у колони % учешћа у укупним 
средствима проценат: ''2.29'' мења се у проценат: 
''2.10''. 
 Раздео 3 – Градска управа у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''4.426.082.000'' 
замењује се износом: ''4.300.310.481'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 износ: 
''82.110.000'' замењује се износом: ''81.379.000'', у 
колони донације и трансфери од других нивоа 
власти 07 износ: ''122.866.000'' замењује се 
износом: ''402.567.000'', у колони пренета 
неутрошена средства из ранијих година 13 
износ: ''397.000.000''  замењује се износом: 
''394.779.590'', у колони неутрошена средства 
донација из претходних година 15 износ: 
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''22.100.000'' замењује се износом: ''95.961.000'', у 
колони Укупно износ: ''5.050.158.000'' замењује 
се износом: ''5.274.997.071'' и у колони % учешћа 
у укупним средствима проценат: ''96.28'' мења се 
у проценат: ''96.52''. 
 Раздео 4 – Јавно правобранилаштво града 
Зрењанина у колони Средства из буџета 01 
износ: ''10.843.000'' замењује се износом: 
''11.093.000'', у колони % учешћа у укупним 
средствима из буџета проценат: ''0.23'' мења се у 
проценат: ''0.25'', у колони Укупно износ: 
''10.843.000'' замењује се износом: ''11.093.000'' и 
у колони % учешћа у укупним средствима 
проценат: ''0.21'' мења се у проценат: ''0.20''. 
 Раздео 5 – Заштитник грађана у колони 
% учешћа у укупним средствима проценат: 
''0.14'' мења се у проценат: ''0.13''. 
 Укупно у колони Средства из буџета 01 
износ: ''4.621.342.000'' замењује се износом: 
''4.490.420.481'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 износ: ''82.110.000'' 
замењује се износом: ''81.379.000'', у колони 
донације и трансфери од других нивоа власти 07 
износ: ''122.866.000'' замењује се износом: 
''402.567.000'', у колони пренета неутрошена 
средства из ранијих година 13 износ: 
''397.000.000''  замењује се износом: 
''394.779.590'', у колони неутрошена средства 
донација из претходних година 15 износ: 
''22.100.000'' замењује се износом: ''95.961.000'', у 
колони Укупно износ: ''5.245.418.000'' замењује 
се износом: ''5.465.107.071''.   
 У истом члану у табели Расходи и  
издаци буџета града Зрењанина за 2013. годину 
разврстани по функционалним класификацијама 
и изворима финансирања вршиће се следеће 
измене и допуне: 
 Функционална класификација 040 – 
Породица и деца у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.15'' мења се у проценат: ''1.11'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''1.11'' мења се у проценат: 
''1.06''. 
 Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита некласификована на другом 
месту у колони Средства из буџета износ: 
''72.312.000'' замењује се износом: ''74.712.000'', у 
колони Средства из буџета, сопствених и 
осталих извора износ: ''72.312.000'' замењује се 
износом: ''74.712.000'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''1.38'' мења се у проценат: ''1.37''. 
 Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови у колони 
Средства из буџета износ: ''177.125.000'' 

замењује се износом: ''171.725.000'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
буџета проценат: ''3.51'' мења се у проценат: 
''3.30'', у колони Средства из буџета, сопствених 
и осталих извора износ: ''177.125.000'' замењује 
се износом: ''171.725.000'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''3.38'' мења се у проценат: ''3.14''. 
 Функционална класификација 130 – 
Опште услуге у колони Средства из буџета 
износ: ''503.075.000'' замењује се износом: 
''511.149.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''9.98'' мења се у проценат: ''9.81'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''503.075.000'' замењује се износом: 
''511.149.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''9.59'' 
мења се у проценат: ''9.35''. 
 Функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту у колони Средства из буџета 
износ: ''180.373.000'' замењује се износом: 
''211.254.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''3.58'' мења се у проценат: ''4.06'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''180.373.000'' замењује се износом: 
''211.254.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''3.44'' 
мења се у проценат: ''3.87''. 
 Функционална класификација 170 – 
Трансакције јавног дуга у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''2.18'' мења се у проценат: ''2.11'' и у 
колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''2.10'' мења се у проценат: 
''2.01''. 
 Функционална класификација 330 – 
Судови, у колони Средства из буџета износ: 
''18.135.000'' замењује се износом: ''18.385.000'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из буџета проценат: ''0.36'' мења се у 
проценат: ''0.35'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: ''18.135.000'' 
замењује се износом: ''18.385.000'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''0.35'' мења се у проценат: 
''0.34''. 
 Функционална класификација 360 – 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.46'' мења се у проценат: ''1.41'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''1.40'' мења се у проценат: 
''1.34''. 
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 Функционална класификација 421 – 
Пољопривреда у колони Средства из буџета 
износ: ''325.000.000'' замењује се износом: 
''298.156.071'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''6.45'' мења се у проценат: ''5.72'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''325.000.000'' замењује се износом: 
''298.156.071'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''6.20'' 
мења се у проценат: ''5.46''. 
 Функционална класификација 430 – 
Гориво и енергије у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''4.17'' мења се у проценат: ''4.03'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''4.00'' мења се у проценат: 
''3.84''. 
 Функционална класификација 436 – 
Остала енергија у колони Средства из буџета 
износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''23.000.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''0.40'' мења се у проценат: ''0.44'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''23.000.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''0.38'' 
мења се у проценат: ''0.42''. 
 Функционална класификација 470 – 
Остале делатности у колони Средства из буџета 
износ: ''79.820.000'' замењује се износом: 
''129.620.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.58'' мења се у проценат: ''2.49'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''79.820.000'' замењује се износом: 
''129.620.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''1.52'' 
мења се у проценат: ''2.37''. 
 Функционална класификација 473 – 
Туризам у колони Средства из буџета износ: 
''75.770.000'' замењује се износом: ''88.870.000'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из буџета проценат: ''1.50'' мења се у 
проценат: ''1.71'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из осталих извора 
проценат: ''0.80'' мења се у проценат: ''0.56'', у 
колони Средства из буџета, сопствених и 
осталих извора износ: ''76.750.000'' замењује се 
износом: ''89.850.000'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''1.46'' мења се у проценат: ''1.64''. 
 Функционална класификација 500 – 
Заштита животне средине у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''3.49'' мења се у проценат: ''3.38'' и у 

колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''3.36'' мења се у проценат: 
''3.22''. 
 Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''3.17'' мења се у проценат: ''3.07'' и у 
колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''3.05'' мења се у проценат: 
''2.93''. 
 Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој у колони Средства из буџета 
износ: ''112.014.000'' замењује се износом: 
''115.014.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''2.22'' мења се у проценат: ''2.21'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''27.600.000'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
осталих извора проценат: ''0.49'' мења се у 
проценат: ''15.80'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: 
''112.614.000'' замењује се износом: ''142.614.000'' 
и у колони % учешћа појединих функција у 
укупним средствима проценат: ''2.15'' мења се у 
проценат: ''2.61''. 
 Функционална класификација 620 – 
Развој заједнице у колони Средства из буџета 
износ: ''941.811.000'' замењује се износом: 
''1.028.612.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''18.69'' мења се у проценат: ''19.75'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
осталих извора проценат: ''53.47'' мења се у 
проценат: ''37.60'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: 
''1.007.511.000'' замењује се износом: 
''1.094.312.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: 
''19.21'' мења се у проценат: ''20.02''. 
 Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.71'' мења се у проценат: ''1.65'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''1.64'' мења се у проценат: 
''1.57''. 
 Функционална класификација 640 – 
Улична расвета у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''1.49'' мења се у проценат: ''1.44'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''1.43'' мења се у проценат: 
''1.37''. 
 Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту у колони % 
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учешћа појединих функција у средствима из 
буџета проценат: ''2.12'' мења се у проценат: 
''2.05'', у колони % учешћа појединих функција у 
средствима из осталих извора проценат: ''0.16'' 
мења се у проценат: ''0.11'', и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''2.04'' мења се у проценат: ''1.96''. 
 Функционална класификација 760 – 
Здравство некласификовано на другом месту у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из буџета проценат: ''0.43'' мења се у 
проценат: ''0.41'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''0.41'' 
мења се у проценат: ''0.40''. 
 Функционална класификација 810 – 
Услуге рекреације и спорта у колони Средства 
из буџета износ: ''160.960.000'' замењује се 
износом: ''162.410.000'', у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''3.19'' мења се у проценат: ''3.12'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из сопствених извора проценат: 
''4.87'' мења се у проценат: ''4.92'', у колони 
Средства из буџета, сопствених и осталих извора 
износ: ''164.960.000'' замењује се износом: 
''166.410.000'' и у колони % учешћа појединих 
функција у укупним средствима проценат: ''3.14'' 
мења се у проценат: ''3.04''. 
 Функционална класификација 820 – 
Услуге културе у колони Средства из буџета 
износ: ''301.906.000'' замењује се износом: 
''302.951.000'', у колони % учешћа појединих 
функција у средствима из буџета проценат: 
''5.99'' мења се у проценат: ''5.82'', у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''21.993.000'' замењује се износом: ''21.262.000'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из сопствених извора проценат: 
''26.78'' мења се у проценат: ''26.13'', у колони 
Средства из осталих извора износ: ''2.775.000'' 
замењује се износом: ''27.638.000'',  у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
осталих извора проценат: ''2.26'' мења се у 
проценат: ''15.82'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: 
''326.674.000'' замењује се износом: ''351.851.000'' 
и у колони % учешћа појединих функција у 
укупним средствима проценат: ''6.23'' мења се у 
проценат: ''6.44''. 
 Функционална класификација 830 – 
Јавно информисање у колони Средства из буџета 
износ: ''27.600.000'' замењује се износом: 
''28.600.000'', у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: ''27.600.000'' 
замењује се износом: ''28.600.000'' и у колони % 
учешћа појединих функција у укупним 

средствима проценат: ''0.53'' мења се у проценат: 
''0.52''. 
 Функционална класификација 860 – 
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
буџета проценат: ''0.16'' мења се у проценат: 
''0.15''.   
 Функционална класификација 911 – 
Предшколско образовање у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''5.38'' мења се у проценат: ''5.20'', у 
колони % учешћа појединих функција у 
средствима из сопствених извора проценат: 
''68.34'' мења се у проценат: ''68.96'', у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
осталих извора проценат: ''42.82'' мења се у 
проценат: ''30.11'' и у колони % учешћа 
појединих функција у укупним средствима 
проценат: ''7.24'' мења се у проценат: ''6.95''. 
 Функционална класификација 912 – 
Основно образовање у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''9.32'' мења се у проценат: ''9.02'' и у 
колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''8.96'' мења се у проценат: 
''8.60''. 
 Функционална класификација 920 – 
Средње образовање у колони % учешћа 
појединих функција у средствима из буџета 
проценат: ''4.07'' мења се у проценат: ''3.94'' и у 
колони % учешћа појединих функција у укупним 
средствима проценат: ''3.91'' мења се у проценат: 
''3.75''. 
 Функционална класификација 960 – 
Помоћне услуге у образовању у колони % 
учешћа појединих функција у средствима из 
буџета проценат: ''0.17'' мења се у проценат: 
''0.16''.  
 
 Укупно у колони Средства из буџета 
износ: ''5.040.442.000'' замењује се износом: 
''5.208.999.071'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''82.110.000'' 
замењује се износом: ''81.379.000'', у колони 
Средства из осталих извора износ: 
''122.866.000'' замењује се износом: 
''174.729.000'' и у колони Средства из буџета, 
сопствених и осталих извора износ: 
''5.245.418.000'' замењује се износом: 
''5.465.107.071''. 
 

Члан 6. 
 
 Члан 27. став 1. мења се и гласи: 
''Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава  и остали корисници основани од 
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стране локалне самоуправе који користе 
пословни простор и покретне ствари којим 
управљају други корисници јавних средстава, не 
плаћају закуп у 2013. години, осим сталних 
трошкова неопходних за обављање делатности''. 
 

Члан 7.  
 
 У табели Плана расхода индиректних 
корисника услуга културе вршиће се следеће 
измене: 
 Колона под редним бројем 2. се брише. 
 Колона под редним бројем 3. мења се у 
колону под редним бројем 2. 
  Колона под редним бројем 4. мења се у 
колону под редним бројем 3. 
  Колона под редним бројем 5. мења се у 
колону под редним бројем 4. 
  Колона под редним бројем 6. мења се у 
колону под редним бројем 5. 
  Колона под редним бројем 7. мења се у 
колону под редним бројем 6. 

 
Економска класификација 411 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''300.000'' и у колони 
Укупно износ: ''24.700.000'' замењује се износом: 
''24.800.000''. 

Укупно за конто 411 индиректни 
корисници у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''2.850.000'' замењује се износом: 
''2.950.000'' и у колони Укупно износ: 
''177.844.000'' замењује се износом: 
''177.944.000''. 

 
Економска класификација 412 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у  колони 
Средства из сопствених извора износ: ''36.000'' 
замењује се износом: ''54.000'' и у колони 
Укупно износ: ''4.636.000'' замењује се износом: 
''4.654.000''. 

Економска класификација 412 
индиректних корисника Историјски архив у  
колони Средства из сопствених извора износ: 
''401.000'' замењује се износом: ''572.000'' и у 
колони Укупно износ: ''3.507.000'' замењује се 
износом: ''3.678.000''. 

Укупно за конто 412 индиректни 
корисници у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''545.000'' замењује се износом: 
''734.000'' и у колони Укупно износ: ''32.115.000'' 
замењује се износом: ''32.304.000''. 

 

Економска класификација 414 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора додаје се износ: 
''1.687.000''.  

Економска класификација 414 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у 
колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се 
износом: ''2.137.000''. 

Укупно за конто 414 индиректни 
корисници у колони Средства из буџета износ: 
''1.855.000'' замењује се износом: ''1.905.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''1.525.000'' замењује се износом: ''3.212.000'' и у 
колони Укупно износ: ''3.800.000'' замењује се 
износом: ''5.537.000''. 

 
Економска класификација 416 

индиректних корисника Историјски архив у  
колони Средства из буџета износ: ''80.000'' 
замењује се износом: ''70.000'' и у колони 
Укупно износ: ''80.000'' замењује се износом: 
''70.000''. 
  Укупно за конто 416 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''1.156.000'' замењује се износом: ''1.146.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.156.000'' замењује се 
износом: ''1.146.000''. 

 
Економска класификација 421 

индиректних корисника Историјски архив у  
колони Средства из буџета износ: ''285.000'' 
замењује се износом: ''275.000'' и у колони 
Укупно износ: ''510.000'' замењује се износом: 
''500.000''. 

 
Економска класификација 422 

индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из 
осталих извора износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''200.000'' и у колони Укупно износ: 
''360.000'' замењује се износом: ''460.000''. 

Укупно за конто 422 индиректних 
корисника у колони Средства из осталих извора 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''200.000'' 
и у колони Укупно износ: ''2.590.000'' замењује 
се износом: ''2.690.000''. 

 
Економска класификација 423 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''3.850.000'' замењује 
се износом: ''3.750.000'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000'', у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''4.917.000'' а у 
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колони Укупно износ: ''5.050.000'' замењује се 
износом: ''9.667.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Историјски архив у 
колони Средства из буџета износ: ''3.200.000'' 
замењује се износом: ''3.220.000'' и у колони 
Укупно износ: ''3.300.000'' замењује се износом: 
''3.320.000''. 

Економска класификација 423 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из 
осталих извора износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''420.000'' и у колони Укупно износ: 
''5.190.000'' замењује се износом: ''5.310.000''. 

Укупно за конто 423 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''32.776.000'' замењује се износом: ''32.696.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''4.440.000'' замењује се износом: ''4.240.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''5.337.000'' а у 
колони Укупно износ: ''37.516.000'' замењује се 
износом: ''42.273.000''. 

 
Економска класификација 424 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''1.100.000'' замењује се износом: ''1.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.575.000'' замењује се 
износом: ''1.475.000''. 

Економска класификација 424 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из 
осталих извора додаје се износ: ''120.000'' и у 
колони Укупно износ: ''65.000'' замењује се 
износом: ''185.000''. 

Укупно за конто 424 индиректних 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''2.030.000'' замењује се износом: 
''1.930.000'', у колони Средства из осталих извора 
додаје се износ: ''120.000'' и у колони Укупно 
износ: ''9.180.000'' замењује се износом: 
''9.200.000''. 

 
Економска класификација 425 

индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета 
износ: ''580.000'' замењује се износом: 
''1.775.000'' и у колони Укупно износ: ''680.000'' 
замењује се износом: ''1.875.000''. 

Економска класификација 425 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из 
осталих извора износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''14.480.000'' и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''14.680.000''. 

Укупно за конто 425 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''2.575.000'' замењује се износом: ''3.770.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''14.480.000'' а у 
колони Укупно износ: ''4.525.000'' замењује се 
износом: ''20.100.000''. 

 
Економска класификација 426 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''255.000'' замењује се 
износом: ''305.000'' и у колони Укупно износ: 
''595.000'' замењује се износом: ''645.000''. 

Економска класификација 426 
индиректних корисника Завод за заштиту 
споменика културе у колони Средства из 
осталих извора износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''300.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.118.000'' замењује се износом: ''1.218.000''. 

Укупно за конто 426 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''4.020.000'' замењује се износом: ''4.070.000'', у 
колони Средства из осталих извора износ: 
''750.000'' замењује се износом: ''850.000'' а у 
колони Укупно износ: ''7.428.000'' замењује се 
износом: ''7.578.000''. 

 
Економска класификација 431 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''30.000'' и у колони 
Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''30.000''. 

 Укупно за конто 431 индиректних 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''30.000'' и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

 
Економска класификација 482 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''50.000'', у колони 
Средства из осталих извора додаје се износ: 
''279.000'' и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''329.000''. 

Укупно за конто 482 индиректних 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''235.000'' замењује се износом: 
''185.000'', у колони Средства из осталих извора 
додаје се износ: ''279.000'' и у колони Укупно 
износ: ''505.000'' замењује се износом: ''734.000''. 
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Економска класификација 512 
индиректних корисника Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' у колони Средства из буџета 
износ: ''500.000'' замењује се износом: ''350.000'' 
и у колони Укупно износ: ''760.000'' замењује се 
износом: ''610.000''. 

Економска класификација 512 
индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из осталих извора додаје се износ: 
''3.110.000'' и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''3.610.000''. 

Економска класификација 512 
индиректних корисника Историјски архив у  
колони Средства из буџета износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''350.000'' и у колони 
Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''350.000''. 

Укупно за конто 512 индиректних 
корисника у колони Средства из осталих извора 
додаје се износ: ''3.110.000'' и у колони Укупно 
износ: ''2.980.000'' замењује се износом: 
''5.890.000''. 

 
Економска класификација 513 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''500.000'' се брише, у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''500.000'' се брише и у колони Укупно износ: 
''1.000.000'' се брише. 

Укупно за конто 513 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''1.060.000'' замењује се износом: ''560.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''500.000'' се брише и у колони Укупно износ: 
''1.560.000'' замењује се износом: ''560.000''. 

 
Економска класификација 515 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''25.000'' замењује се 
износом: ''525.000'', у колони Средства из 
сопствених извора додаје се износ: ''500.000'' и у 
колони Укупно износ: ''25.000'' замењује се 
износом: ''1.025.000''. 

Укупно за конто 515 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''25.000'' замењује се износом: ''525.000'', у 
колони Средства из сопствених извора додаје се 
износ: ''500.000'' и у колони Укупно износ: 
''25.000'' замењује се износом: ''1.025.000''. 

 
Економска класификација 522 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''200.000'' замењује се 

износом: ''250.000'', у колони Средства из 
сопствених извора износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''700.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.200.000'' замењује се износом: ''950.000''. 

Укупно за конто 522 индиректних 
корисника у колони Средства из буџета износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''250.000'', у 
колони Средства из сопствених извора износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''700.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''950.000''. 

 
Економска класификација 523 

индиректних корисника Градска народна 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из сопствених извора износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''700.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''700.000''. 

Укупно за конто 523 индиректних 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''700.000'' и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''700.000''. 
  
У табели Плана расхода индиректних 
корисника – Месне заједнице из текућих 
прихода буџета вршиће се следеће измене: 
 Колона под редним бројем 2. се брише. 
 Колона под редним бројем 3. мења се у 
колону под редним бројем 2. 
  Колона под редним бројем 4. мења се у 
колону под редним бројем 3. 
  Колона под редним бројем 5. мења се у 
колону под редним бројем 4. 
  Колона под редним бројем 6. мења се у 
колону под редним бројем 5. 
  Колона под редним бројем 7. мења се у 
колону под редним бројем 6. 

 
Економска класификација 414 Месна 

заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''60.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

 После Економске класификације 414 
Месна заједница ''Меленци'' Меленци додаје се 
нова Економска класификација 414 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. 

Укупно за конто 414 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''400.000''.     

 
Економска класификација 415 Месна 

заједница ''Ечка'' Ечка  износ од   ''60.000'' у 
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колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Укупно за конто 415 износ од   ''60.000'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се брише. 

 
Економска класификација 421 Месна 

заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''450.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 

 Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''580.000'' замењује се 
износом: ''300.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''450.000'' замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''120.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир износ од   ''800.000'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се брише. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''280.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Лукино Село'' Лукино Село у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''150.000''. 
  После Економске класификације 421 
Месна заједница ''Лукино Село'' Лукино Село 
додаје се нова Економска класификација 421 
Месна заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''120.000''.   

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''500.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''180.000''. 
 После Економске класификације 421 
Месна заједница ''Орловат'' Орловат додаје се 
нова Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''60.000''.   

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''180.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''240.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''180.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Мужља'' Мужља у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''180.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''285.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''389.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''650.000'' замењује се износом: ''300.000''.  

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''240.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''420.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Центар'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''180.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Никола Тесла'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Соња Маринковић'' Зрењанин у 



08. април 2013. год.           Број 12          Службени лист града Зрењанина                              Страна 148 
 

 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''600.000'' замењује се износом: ''180.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Берберско-Болница'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''350.000'' замењује се износом: ''240.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''110.000'' замењује се износом: ''130.000''. 

Укупно за конто 421 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''12.290.000'' 
замењује се износом: ''7.554.000''.     

 
Економска класификација 422 Месна 

заједница ''Арадац'' Арадац износ од   ''35.000'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац износ од ''30.000'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно се брише. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост износ од   
''35.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево износ од   
''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово износ од   
''35.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат износ од   ''30.000'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се брише. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''25.000'' 
замењује се износом: ''20.000''. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин износ од   
''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 422 Месна 
заједница ''Чента'' Чента износ од   ''50.000'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Укупно за конто 422 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''340.000'' 
замењује се износом: ''20.000''.     

 
Економска класификација 423 Месна 

заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 
Банатски Деспотовац додаје се нова Економска 
класификација 423 Месна заједница ''Бело Блато'' 
Бело Блато у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Ечка'' Ечка додаје се нова 
Економска класификација 423 Месна заједница 
''Јанков Мост'' Јанков Мост у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост 
додаје се нова Економска класификација 423 
Месна заједница ''Клек'' Клек у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Клек'' Клек додаје се нова 
Економска класификација 423 Месна заједница 
''Книћанин'' Книћанин у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''200.000''. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Лазарево'' Лазарево додаје се 
нова Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лукино Село'' Лукино Село у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''200.000''. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Лукино Село'' Лукино Село 
додаје се нова Економска класификација 423 
Месна заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
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Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница '' Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''45.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Перлез'' Перлез додаје се нова 
Економска класификација 423 Месна заједница 
''Стајићево'' Стајићево у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''800.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 
  После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Тараш'' Тараш додаје се нова 
Економска класификација 423 Месна заједница 
''Томашевац'' Томашевац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Мужља'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Зелено поље''  Зрењанин износ од   

''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић''  Зрењанин износ од   
''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 
 После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Вељко Влаховић''  Зрењанин 
додаје се нова Економска класификација 423 
Месна заједница ''Доља-Црни шор'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''200.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Сава Ковачевић''  Зрењанин износ од   
''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин''  Зрењанин износ од   
''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Центар''  Зрењанин износ од   ''50.000'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се брише. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Никола Тесла''  Зрењанин износ од   
''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Соња Маринковић''  Зрењанин износ 
од   ''50.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Берберско-Болница''  Зрењанин износ 
од   ''20.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 
  После Економске класификације 423 
Месна заједница ''Берберско-Болница''  
Зрењанин додаје се нова Економска 
класификација 423 Месна заједница ''Мала 
Америка'' Зрењанин у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''28.000''. 

Укупно за конто 423 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.715.000'' 
замењује се износом: ''6.228.000''.     

 
Економска класификација 424 Месна 

заједница ''Арадац'' Арадац износ од   ''36.000'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир износ од   ''600.000'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се брише. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка износ од   ''50.000'' у 
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колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево износ од   
''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци износ од   
''200.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат износ од   ''50.000'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се брише. 
  После Економске класификације 424 
Месна заједница ''Орловат'' Орловат додаје се 
нова Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''45.000''. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин износ од   
''150.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Берберско-Болница'' Зрењанин износ 
од   ''5.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Укупно за конто 424 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.141.000'' 
замењује се износом: ''45.000''.     

 
Економска класификација 425 Месна 

заједница ''Арадац'' Арадац у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''531.000'' 
замењује се износом: ''533.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''292.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''180.000'' замењује се износом: ''245.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''341.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемира из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.282.000'' замењује се 
износом: ''582.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''130.000'' 
замењује се износом: ''382.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''347.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''326.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''430.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лукино Село'' Лукино Село у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''188.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''74.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''819.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''165.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Орловат'' Орловат у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''272.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''585.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''429.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''330.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''179.000'' замењује се износом: ''209.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''416.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Мужља'' Зрењанин у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''97.000''. 
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  После Економске класификације 425 
Месна заједница ''Мужља'' Зрењанин додаје се 
нова Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''11.000''. 

Укупно за конто 425 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''5.705.000'' 
замењује се износом: ''7.476.000''.     

 
Економска класификација 426 Месна 

заједница ''Банатски Деспотовац'' Банатски 
Деспотовац у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''115.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''150.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''130.000'' 
замењује се износом: ''135.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''111.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''133.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''308.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Меленци'' Меленци у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''332.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Михајлово'' Михајлово у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''76.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''70.000'' 
замењује се износом: ''148.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Томашевац'' Томашевац у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''124.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Фаркаждин'' Фаркаждин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''120.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Чента'' Чента у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''194.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''130.000'' 
замењује се износом: ''135.000''. 
  После Економске класификације 426 
Месна заједница ''Златица'' Лазарево додаје се 
нова Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''15.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин износ од   
''30.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин износ од 
''30.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин износ 
од ''30.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Сава Ковачевић''  Зрењанин износ од   
''30.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Шумица''  Зрењанин износ од   
''30.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин''  Зрењанин износ од   
''30.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Центар''  Зрењанин износ од   ''30.000'' 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Никола Тесла''  Зрењанин износ од   
''30.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Соња Маринковић''  Зрењанин износ 
од   ''30.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 
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Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Берберско-Болница''  Зрењанин износ 
од   ''30.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Мала Америка'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000'' замењује се износом: ''21.000''. 

Укупно за конто 426 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.626.000'' 
замењује се износом: ''3.563.000''.     

 
Економска класификација 482 Месна 

заједница ''Банатски Деспотовац''   Банатски 
Деспотовац износ од   ''5.000'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно се брише. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка износ од   ''70.000'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш износ од   ''131.000'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин  износ од   
''10.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Укупно за конто 482 у колони  износ: 
''216.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише.    
   
После Укупно за конто 482 додаје се нова 
Економска класификација 511 Месна заједница 
''Банатски Деспотовац'' Банатски Деспотовац  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''480.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош износ од   ''220.000'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево  износ од   
''300.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 
  После Економске класификације 511 
Месна заједница ''Лазарево'' Лазарево додаје се 
нова Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Тараш'' Тараш  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''2.000.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин  износ од  
''200.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин  износ 

од   ''200.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Укупно за конто 511 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''920.000'' 
замењује се износом: ''2.480.000''.     
 

Економска класификација 512 Месна 
заједница ''Книћанин'' Книћанин  износ од   
''3.700.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Укупно за конто 512 у колони  износ: 
''3.700.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише.    
   
После Укупно за конто 512 додаје се нова 
Економска класификација 513 Месна заједница 
''Книћанин'' Книћанин у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''3.700.000''. 
  После Економске класификације 513 
Месна заједница ''Книћанин'' Книћанин додаје се 
нов ред Укупно за конто 513 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''3.700.000''.    
  
У табели Плана расхода индиректних 
корисника – Месне заједнице - самодопринос 
вршиће се следеће измене: 
 Колона под редним бројем 2. се брише. 
 Колона под редним бројем 3. мења се у 
колону под редним бројем 2. 
  Колона под редним бројем 4. мења се у 
колону под редним бројем 3. 
  Колона под редним бројем 5. мења се у 
колону под редним бројем 4. 
  Колона под редним бројем 6. мења се у 
колону под редним бројем 5. 
  Колона под редним бројем 7. мења се у 
колону под редним бројем 6. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Ечка'' Ечка  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''509.000'' 
замењује се износом: ''365.000''. 

Економска класификација 411 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''290.000'' 
замењује се износом: ''1.400.000''. 

Укупно за конто 411 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''7.233.000'' 
замењује се износом: ''8.199.000''.     

 
Економска класификација 412 Месна 

заједница ''Ечка'' Ечка  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''91.000'' 
замењује се износом: ''65.000''. 

Економска класификација 412 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''53.000'' 
замењује се износом: ''251.000''. 

Укупно за конто 412 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.335.000'' 
замењује се износом: ''1.507.000''.     
   

После Укупно за конто 412 додаје се 
нова Економска класификација 415 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''132.000''.   

Економска класификација 415 Месна 
заједница ''Доља-Црни шор'' Зрењанин  износ од   
''72.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Економска класификација 415 Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин  износ од   
''18.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Укупно за конто 415 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''90.000'' 
замењује се износом: ''132.000''.     

 
Економска класификација 421 Месна 

заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''90.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''900.000'' 
замењује се износом: ''930.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Јанков Мост'' Јанков Мост у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Клек'' Клек  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''980.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''460.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''770.000'' замењује се износом: ''630.000''. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Зелено поље'' Зрењанин  износ од   
''260.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Доља-Црни шор'' Зрењанин  износ од   
''245.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 421 Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' Зрењанин  износ од   

''50.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Укупно за конто 421 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''6.266.000'' 
замењује се износом: ''5.531.000''.     

 
Економска класификација 423 Месна 

заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''900.000'' замењује се износом: ''650.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''930.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''680.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.440.000'' замењује се износом: ''1.192.000''. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин износ 
од   ''200.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Економска класификација 423 Месна 
заједница ''Доља-Црни шор'' Зрењанин износ од   
''330.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Укупно за конто 423 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''6.963.000'' 
замењује се износом: ''5.945.000''.     
   

После Укупно за конто 423 додаје се 
нова Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''500.000''.   
  После Економске класификације 424 
Месна заједница ''Клек'' Клек додаје се нова 
Економска класификација 424 Месна заједница 
''Лукићево'' Лукићево у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''20.000''.   

Економска класификација 424 Месна 
заједница ''Доља-Црни шор'' Зрењанин износ од   
''170.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 

Укупно за конто 424 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.515.000'' 
замењује се износом: ''2.865.000''.     

 
Економска класификација 425 Месна 

заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''240.000'' 
замењује се износом: ''440.000''. 
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Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемира из буџета и у 
колони Укупно износ: ''437.000'' замењује се 
износом: ''917.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''1.235.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.300.000'' замењује се износом: ''2.400.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.025.000'' замењује се износом: ''875.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''350.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Златица'' Лазарево у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''470.000''. 
  После Економске класификације 425 
Месна заједница ''Златица'' Лазарево додаје се 
нова Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''179.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''976.000''. 

Економска класификација 425 Месна 
заједница ''Доља-Црни шор'' Зрењанин у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.490.000'' замењује се износом: ''2.238.000''. 

Укупно за конто 425 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''12.486.000'' 
замењује се износом: ''12.574.000''.     

 
Економска класификација 426 Месна 

заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''370.000'' замењује се износом: ''280.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.400.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''360.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''427.000'' замењује се износом: ''300.000''. 

Економска класификација 426 Месна 
заједница ''Доља- Црни шор''  Зрењанин износ од  
''150.000'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно се брише. 
  После Економске класификације 426 
Месна заједница ''Доља- Црни шор''  Зрењанин 
додаје се нова Економска класификација 426 
Месна заједница ''Сава Ковачевић''  Зрењанин у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''20.000''. 

Укупно за конто 426 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.657.000'' 
замењује се износом: ''4.170.000''.     

 
Економска класификација 472 Месна 

заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''262.000'' замењује се износом: ''260.000''. 

Укупно за конто 472 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''812.000'' 
замењује се износом: ''810.000''.     

 
Економска класификација 481 Месна 

заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.200.000'' 
замењује се износом: ''4.500.000''. 
 После Економске класификације 481 
Месна заједница ''Елемир'' Елемир додаје се нова 
Економска класификација 481 Месна заједница 
''Јанков Мост'' Јанков Мост у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''55.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.300.000'' замењује се износом: ''1.100.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Лукићево'' Лукићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''980.000'' замењује се износом: ''945.000''. 

Економска класификација 481 Месна 
заједница ''Стајићево'' Стајићево у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''350.000''. 

Укупно за конто 481 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''11.630.000'' 
замењује се износом: ''11.900.000''.     

 
Економска класификација 482 Месна 

заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''10.000''. 
  После Економске класификације 482 
Месна заједница ''Перлез'' Перлез додаје се нова 
Економска класификација 482 Месна заједница 
''Златица'' Лазарево у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''10.000''. 

Економска класификација 482 Месна 
заједница ''Граднулица'' Зрењанин  износ од   
''10.000'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно се брише. 

Укупно за конто 482 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''630.000'' 
замењује се износом: ''440.000''.     
 
 После Укупно за конто 482 додаје се 
нова Економска класификација 483 Месна 
заједница ''Перлез'' Перлез у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''190.000''. 

Укупно за конто 483 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''190.000''. 
   

После Укупно за конто 483 додаје се 
нова Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Бело Блато'' Бело Блато у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''300.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Ботош'' Ботош у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''320.000'' 
замењује се износом: ''620.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Елемир'' Елемир у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''440.000''. 

Економска класификација 511 Месна 
заједница ''Лазарево'' Лазарево  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.200.000''. 

Укупно за конто 511 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.020.000'' 
замењује се износом: ''2.860.000''.     

 
Економска класификација 512 Месна 

заједница ''Лукићево'' Лукићево  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''70.000''. 

Укупно за конто 512 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''460.000'' 
замењује се износом: ''430.000''.     
  

После Укупно за конто 512 додаје се 
нова Економска класификација 515 Месна 
заједница ''Клек'' Клек у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''72.000''. 
 После Економске класификације 515 
Месна заједница ''Клек'' Клек додаје се нов ред 
Укупно за конто 515 у колони  Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''72.000''.  
    
После табеле План расхода индиректних 
корисника – Месне заједнице – Самодопринос 
додаје де нова табела План расхода 
индиректних корисника Месне заједнице – 
Средства из осталих извора: 
 Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''146.000''. 
 Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Перлез'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''625.000''. 
 Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Томашевац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''80.000''. 
 Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Зелено Поље'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''500.000''. 
 Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''300.000''. 
 Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''900.000''. 
 Економска класификација 411 – Месна 
заједница ''Берберско-болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''600.000''. 
 Укупно за конто 411 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''3.151.000''. 
  

Економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''26.000''. 
 Економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Перлез'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''113.000''. 
 Економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Томашевац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''15.000''. 
 Економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Зелено Поље'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 
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 Економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''56.000''. 
 Економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''163.000''. 
 Економска класификација 412 – Месна 
заједница ''Берберско-болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''108.000''. 

Укупно за конто 412 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''581.000''. 
  

Економска класификација 414 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''75.000''. 
 Економска класификација 414 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''. 
 Укупно за конто 414 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''115.000''. 
  

Економска класификација 415 – Месна 
заједница ''Арадац'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''60.000''. 
 Економска класификација 415 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''60.000''. 
 Економска класификација 415 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''24.000''. 
 Укупно за конто 415 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''144.000''. 
  

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Арадац'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''200.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''300.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Бело Блато'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''135.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Ботош'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''150.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Елемир'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''888.000''. 

 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''548.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''230.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''554.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''315.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Томашевац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''160.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Чента'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''600.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Граднулица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''410.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''72.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''300.000''. 

Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''140.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''365.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''797.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Никола Тесла'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Соња Маринковић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.050.000''. 
 Економска класификација 421 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''94.000''. 
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 Укупно за конто 421 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''8.358.000''. 

 
Економска класификација 422 – Месна 

заједница ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''30.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Јанков Мост'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Михајлово'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Тараш'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''10.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Фаркаждин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Чента'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''. 

Економска класификација 422 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''51.000''. 
 Укупно за конто 422 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''421.000''. 

 
Економска класификација 423 – Месна 

заједница ''Арадац'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''40.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''120.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница 'Бело Блато'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Елемир'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''150.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Јанков Мост'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''120.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Лукино Село'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Лукићево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.120.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''330.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Михајлово'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''66.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''115.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Перлез'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''172.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Тараш'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''10.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Чента'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''80.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Мужља'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''100.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Граднулица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''95.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Доља – Црни Шор'' у колони 
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Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''5.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''35.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''185.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''170.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Никола Тесла'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''135.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Соња Маринковић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''150.000''. 

Економска класификација 423 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''19.000''. 
 Укупно за конто 423 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''3.557.000''. 
 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница '' Бело Блато'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''20.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Елемир'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''512.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''300.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''20.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Фаркаждин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''175.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Чента'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''370.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Граднулица'' у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''150.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 

Економска класификација 424 – Месна 
заједница ''Берверско - Болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''5.000''. 
 Укупно за конто 424 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''1.652.000''. 
 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Арадац'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''100.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Елемир'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''220.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Јанков Мост'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''.  

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Книћанин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''48.000''.  

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''350.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''4.100.000''.  

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''10.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Перлез'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''70.000''. 

 Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Стајићево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''70.000'' . 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Тараш'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''40.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Томашевац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''150.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Фаркаждин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''75.000''. 
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Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Златица'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''300.000''. 

 Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Вељко Влаховић' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''48.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''304.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''296.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Никола Тесла'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''235.000''. 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница '''Соња Маринковић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''600.000'' . 

Економска класификација 425 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''5.000''. 
 Укупно за конто 425 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''7.061.000''. 
 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''15.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Бело Блато'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''145.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''250.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Лукино Село'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''300.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''10.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Перлез'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''20.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Томашевац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''65.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Граднулица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''150.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Вељко Влаховић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''30.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''40.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Доља – Црни Шор'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''20.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''45.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Шумица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''20.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''120.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''40.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Никола Тесла'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Соња Маринковић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''300.000''. 

Економска класификација 426 – Месна 
заједница ''Берберско - болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''18.000''. 
 Укупно за конто 426 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''1.728.000''. 
 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Јанков Мост'' у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''250.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''420.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Михајлово'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''140.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''50.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Перлез'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''200.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Чента'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''400.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Златица'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''100.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Мужља'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''150.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Граднулица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''250.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''. 

Економска класификација 481 – Месна 
заједница ''Соња Маринковић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''50.000''. 
 Укупно за конто 481 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''2.050.000''. 
 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''5.000''. 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Ботош'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''120.000''. 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Елемир'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''130.000''. 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''70.000''. 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Меленци'' у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 482 – Месна 
заједница ''Доситеј Обрадовић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''40.000''. 
 Укупно за конто 482 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''465.000''. 
 

Економска класификација 511 – Месна 
заједница ''Ботош'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''210.000''. 

Економска класификација 511 – Месна 
заједница ''Клек'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''2.000.000''. 

Економска класификација 511 – Месна 
заједница ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 511 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''400.000''. 
 Укупно за конто 511 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''2.710.000''. 
 

Економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000''. 

Економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Златица' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: '''100.000''. 

Економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''250.000''. 

Економска класификација 512 – Месна 
заједница ''Центар'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''160.000''. 
 Укупно за конто 512 - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје 
се износ: ''550.000''. 
 

 У табели Упоредни расходи планирани 
у 2012. и 2013. години, вршиће се следеће 
измене и допуне: 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони – 
2013. година износ: ''944.792.000'' замењује се 
износом: ''949.691.000'' и у колони Структура % 
проценат: ''18.74'' мења се у проценат: ''18.23''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони – 2013. година износ: ''169.793.000'' 
замењује се износом: ''170.682.000'' и у колони 
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Структура % проценат: ''3.37'' мења се у 
проценат: ''3.28''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима  у колони – 2013. 
година износ: ''38.715.000'' замењује се износом: 
''42.985.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.77'' мења се у проценат: ''0.83'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.01'' мења се у ''1.12''. 

 Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони – 2013. година 
износ: ''34.741.000'' замењује се износом: 
''35.267.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.69'' мења се у проценат: ''0.68'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.13'' мења се у ''1.15''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
– 2013. година износ: ''6.772.000'' замењује се 
износом: ''6.762.000''. 

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак  у колони – 2013. година 
износ: ''28.700.000'' замењује се износом: 
''31.100.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.57'' мења се у проценат: ''0.60'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.00'' мења се у ''1.09''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови  у колони – 2013. година износ: 
''265.175.000'' замењује се износом: 
''266.954.000'',  у колони Структура % проценат: 
''5.26'' мења се у проценат: ''5.12'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.13'' мења се у ''1.14''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања  у колони – 2013. година 
износ: ''7.975.000'' замењује се износом: 
''8.607.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.16'' мења се у проценат: ''0.17'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''0.98'' мења се у ''1.05''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору  у колони – 2013. година износ: 
''225.086.000'' замењује се износом: 
''257.867.000'',  у колони Структура % проценат: 
''4.47'' мења се у проценат: ''4.95'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.14'' мења се у ''1.30''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге  у колони – 2013. година 
износ: ''403.263.000'' замењује се износом: 
''405.348.071'',  у колони Структура % проценат: 
''8.00'' мења се у проценат: ''7.78'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.43'' мења се у ''1.44''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање  у колони – 2013. година 
износ: ''582.486.000'' замењује се износом: 
''577.121.000'',  у колони Структура % проценат: 
''11.56'' мења се у проценат: ''11.08'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''0.97'' мења се у ''0.96''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони – 2013. година износ: 
''77.743.000'' замењује се износом: ''87.004.000'',  

у колони Структура % проценат: ''1.54'' мења се 
у проценат: ''1.67'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''1.13'' мења се у ''1.26''. 

Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата  у колони – 2013. година износ: 
''13.530.000'' замењује се износом: ''13.430.000'',  
у колони Структура % проценат: ''0.27'' мења се 
у проценат: ''0.26'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''1.02'' мења се у ''1.01''. 

Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама  у колони – 2013. година износ: 
''299.300.000'' замењује се износом: 
''304.800.000'',  у колони Структура % проценат: 
''5.94'' мења се у проценат: ''5.85'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.48'' мења се у ''1.51''. 

Економска класификација 463 – Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони 
Структура % проценат: ''14.45'' мења се у 
проценат: ''13.99''. 

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета  у колони – 2013. 
година износ: ''116.944.000'' замењује се 
износом: ''119.082.000'',  у колони Структура % 
проценат: ''2.32'' мења се у проценат: ''2.29'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''1.01'' мења се у 
''1.03''. 

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама   у колони – 2013. 
година износ: ''118.920.000'' замењује се 
износом: ''121.140.000'',  у колони Структура % 
проценат: ''2.36'' мења се у проценат: ''2.33'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''0.87'' мења се у 
''0.88''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони – 2013. година 
износ: ''40.776.000'' замењује се износом: 
''40.381.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.81'' мења се у проценат: ''0.78'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''1.95'' мења се у ''1.93''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова                      у 
колони – 2013. година износ: ''25.300.000'' 
замењује се износом: ''25.490.000'',  у колони 
Структура % проценат: ''0.50'' мења се у 
проценат: ''0.49'' и у колони Индекс (3/5): индекс 
''0.73'' мења се у ''0.74''. 

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Структура % проценат: ''0.60'' 
мења се у проценат: ''0.58''. 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти                                 у колони 
– 2013. година износ: ''681.238.000'' замењује се 
износом: ''673.682.000'',  у колони Структура % 
проценат: ''13.52'' мења се у проценат: ''12.93'' и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''2.84'' мења се у 
''2.81''. 
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Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони – 2013. година износ: 
''42.480.000'' замењује се износом: ''53.690.000'',  
у колони Структура % проценат: ''0.84'' мења се 
у проценат: ''1.03'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''1.32'' мења се у ''1.67''. 

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони – 2013. година 
износ: ''1.060.000'' замењује се износом: 
''4.260.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.02'' мења се у проценат: ''0.08'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''0.10'' мења се у ''0.42''. 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина  у колони – 2013. година 
износ: ''2.200.000'' замењује се износом: 
''3.498.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.04'' мења се у проценат: ''0.07'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''0.65'' мења се у ''1.04''. 

Економска класификација 522 – Залихе 
материјала у колони – 2013. година износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''250.000''  и у 
колони Индекс (3/5): индекс ''0.67'' мења се у 
''0.83''. 

Економска класификација 523 – Залихе 
рове за даљу продају  у колони – 2013. година 
износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''4.500.000'',  у колони Структура % проценат: 
''0.07'' мења се у проценат: ''0.09'' и у колони 
Индекс (3/5): индекс ''5.95'' мења се у ''7.65''. 

Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони – 2013. година износ: 
''44.445.000'' замењује се износом: ''140.000.000'',  
у колони Структура % проценат: ''0.88'' мења се 
у проценат: ''2.69'' и у колони Индекс (3/5): 
индекс ''24.69'' мења се у ''77.78''. 

Економска класификација 611 –  Отплата 
главнице домаћим кредиторима у колони 
Структура % проценат: ''1.98'' мења се у 
проценат: ''1.92''. 
 После Економске класификације 611 – 
Отплата главнице домаћим кредиторима – додаје 
се нова Економска класификација 621 – Набавка 
домаће нефинансијске имовине -  у колони 2012. 
година износ: ''0'', у колони  Структура % 
проценат: ''0.00'', у колони 2013. година износ: 
''100.000'', у колони  Структура % проценат: 
''0.00'' и у колони Индекс (3/5): индекс ''0.00''. 

Укупно у колони – 2013. година износ: 
''5.040.442.000'' замењује се износом: 
''5.208.999.071''  и у колони Индекс (3/5): индекс 
''1.20'' мења се у ''1.24''. 

 
Члан 8. 

 

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

Члан 9. 
 

 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: 06-57-9/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н     

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

64 
На основу члана 31. став 1. тачка 9а и члана 

108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08, 
23/12 и 9/13), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 08.04.2013. године 
донела је следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама 
и допунама Статута Апотеке Зрењанин број 
01.2-330/V-7/4 коју је донео Управни одбор 
Апотеке Зрењанин на седници одржаној дана 25. 
марта 2013. године. 

II 
 

Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-20/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

65 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08, 23/12 и 9/13) и члана 4. и 5. Одлуке о 
заштитнику грађана (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 10/03 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 24/08 и 9/13), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 08.04.2013. 
године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 

ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ДЕТЕТА И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА  
БРОЈ: 06-152-20/11-I ОД 16.12.2011. ГОДИНЕ 
 

У Решењу број: 06-152-20/11-I од 
16.12.2011. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 22/11), којим је Ирена 
Тапавички, дипл.правник, изабрана за заменика 
заштитника грађана за територију града 
Зрењанина задуженог за заштиту права детета и 
равноправност полова, врши се следећа измена: 

 

I 
 

 У називу Решења бришу се речи: 
''заштиту права детета и''. 
 

II  
 

 У тачки I Решења бришу се речи: 
''заштиту права детета и''. 
 

III  
 

 У Осталом делу Решење остаје 
непромењено. 

IV 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-21/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

66 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града  Зрењанина'', 
број 21/08, 23/12 и 9/13) и члана 4. и 5. Одлуке о 
заштитнику грађана (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број: 10/03 и ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 24/08 и 9/13), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 08.04.2013. 
године донела је 
 

Р Е ШЕ Њ Е 
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА 
ГРАЂАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА ДЕТЕТА  

I 
 

 СЛАВИЦА МИХАЉИЦА, дипл. 
правник, бира се за заменика заштитника 
грађана за територију града Зрењанина 
задуженог за заштиту права детета, на мандатни 
период од шест година. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-22/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

67 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', бр. 21/08, 23/12 и 9/13) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Управног одбора Предшколске установе 
Зрењанин: 
- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Др Дијана Каруовић, доктор техничких 

наука 
2. Маја Сиљановски, студент 
3. Љиљана Мицић, предузетник 

 
- представници запослених: 
1. Оливера Шаргин, васпитач 
2. Весна Јозо, васпитач 
3. Весна Сударски, васпитач 

 
- представници родитеља: 
1. Вукашин Шофејовић 
2. Оливера Лисица 
3. Ерика Елевен 
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II 
 

У Управни одбор Предшколске установе 
Зрењанин ИМЕНУЈУ СЕ: 

 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Др Дијана Каруовић, доктор техничких 

наука 
2. Марија Барна, професор разредне наставе 
3. Љиљана Мицић, предузетник 

 

- представници запослених: 
1. Гордана Вукоје, васпитач 
2. Биљана Ћирић, васпитач 
3. Александра Арацки Атанасијевић, васпитач           

 

- представници родитеља: 
1. Јелена Миљевић  
2. Наташа Ивановић                  
3. Марта Ронто 

III 
 

 Чланови Управног одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-23/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

68 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Доситеј 
Обрадовић'' Зрењанин: 

 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Гордана Ласло, текстилни техничар   
2. Владимир Петровић, професор физичког 

васпитања 
3. Гордана Чавић, економски техничар 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић''  
Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Јовица Кељачки,  наставник 
2. Верица Карановић, професор 
3. Марија Халас, пензионер 

 

III 
 

  Мандат Јовици Кељачки, Верици 
Карановић и Марији Халас траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-52/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-24/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

69 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ'' 

ЗРЕЊАНИН 
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I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Др Јован 
Цвијић'' Зрењанин: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Соња Павков, дипл. еколог          
2. Биљана Терзић, дипл. инжењер грађевине               
3. Мира Струхар, хемијски техничар                      

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Др Јован Цвијић'' 
Зрењанин: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Милан Лазић, трговац 
2. Недељко Бјелић, пензионер 
3. Лепа Жељски Арамбашић, економиста 

 
III 

 
  Мандат Милану Лазићу, Недељку 
Бјелић и Лепој Жељски Арамбашић траје до 
истека мандата Школског одбора Основне школе 
''Др Јован Цвијић'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-54/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-25/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

70 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Жарко 
Зрењанин'' Зрењанин: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Јанош Чапо, пензионер              
2. Светислав Лудошки, самостални ликовни 

уметник    
3. Кристина Вукићевић Недељков, професор 

информатике 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Жарко Зрењанин'' 
Зрењанин: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Жељко Којчић, професор физике 
2. Владимир Филипаш, маш.техничар 
3. Душица Топић, дипл.економиста 

 
III 

 
  Мандат Жељку Којчићу, Владимиру 
Филипаш и Душици Топић траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-53/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-26/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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71 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Јован 
Јовановић Змај'' Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Зорица Достанић, менаџер продаје 
2. Славица Куручев, дипл.економиста 
3. Ивана Младеновић, апсолвент 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' 
Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Златко Булић, професор информатике 
2. Милана Чолић, студент 
3. Драгана Милутиновић, дипл. инг. 

медицинске опреме 
 

III 
 

  Мандат Златку Булићу, Милани Чолић и 
Драгани Милутиновић траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''Јован 
Јовановић Змај'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-46/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-27/13-I 

Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

72 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''2. ОКТОБАР'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''2. октобар'' 
Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Јелена Оџић, економиста           
2. Злата Богарошки, дипл. ецц.            
3. Соња Драгић, струковни инжењер 

технологије 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''2. октобар'' Зрењанин: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Спасоје Вуковић, професор 
2. Радован Лазаров, дипл. инжењер 

агорономије 
3. Весна Пећанац, информатичар ССС 

 

III 
 

  Мандат Спасоју Вуковићу, Радовану 
Лазарову и Весни Пећанац траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе ''2. 
октобар'' Зрењанин, који је именован 14.06.2010. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-68-48/10-I (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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



Страна 167              Број 12               Службени лист града Зрењанина                      08. април 2013. год. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-28/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

73 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Петар 
Петровић Његош'' Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Недељко Голушин, новинар 
2. Милосава Лукић, приватни предузетиник 
3. Весна Ђорђевић   

 

- представник запослених: 
- Татјана Чихорић Шерфезе, наставник 

разредне наставе 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Младост'' Томашевац: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Милица Малић, логопед 
2. Драган Босић, приватни предузетник 
3. Зоран Шипка, војни пензионер 

 

- представник запослених: 
- Лидија Голић, професор разредне наставе 

 

III 
 

  Мандат Милици Малић, Драгану Босић, 
Зорану Шипка и Лидији Голић траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 

''Петар Петровић Његош'' Зрењанин, који је 
именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-47/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-29/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

74 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ВУК КАРАЏИЋ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Тања Радуловић, административно-
пословни секретар   

2. Лука Брало, предузетник 
3. Рони Бераха, виолончелиста 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Вук Караџић'' Зрењанин: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Фрањо Позојевић, дипл. правник 
2. Зоран Митић, дипл. саобраћајни инжењер 
3. Маја Ловре, дипл.педагог 
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III 
 
  Мандат Фрањи Позојевићу, Зорану 
Митићу и Маји Ловре траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Зрењанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-51/10-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/10). 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-30/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н         

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

75 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''СТЕВАН КНИЋАНИН'' 

КНИЋАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Стеван 
Книћанин'' Книћанин: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Драган Величковић, доктор медицине 
2. Слађан Николић, кондуктер 
3. Србољуб Стојковић, службеник 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Стеван Книћанин'' 
Книћанин: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Стојан Каранфиловић, пензионер 
2. Србољуб Стојковић, машински техничар 
3. Мирослав Станковић, водоинсталатер 

 
III 

 
  Мандат Стојану Каранфиловићу, 
Србољубу Стојковићу и Мирославу Станковићу 
траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, 
који је именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-60/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-31/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н      

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

76 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''СЛАВКО РОДИЋ'' ЛАЗАРЕВО 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Славко 
Родић'' Лазарево: 
 
- представници јединице локалне 

самоуправе: 
1. Радован Малиш, пензионер                               
2. Војко Ракић, професор физике у пензији 
3. Милош Цвијетић, радник                        
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II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Славко Родић'' Лазарево: 
 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Станимир Масал, пензионер 
2. Немања Бјелић, студент 
3. Марко Дунђерски, виша пословна школа 

 

III 
 

  Мандат Станимиру Масалу, Немањи 
Бјелићу и Марку Дунђерски траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Славко Родић'' Лазарево, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-64/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-32/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н       

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

77 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ ''МЛАДОСТ'' 
ТОМАШЕВАЦ 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Младост'' 
Томашевац: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Ненад Николић, правни техничар 

2. Бранко Петруц, пољ. техничар 
3. Анђелија Вијатов    

 

- представник родитеља: 
1. Бојана Пиперски, акушерска сестра 

             
II 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Младост'' Томашевац: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Дарко Мишић, произвођач намештаја 
2. Љубомир Бајкић, пензионер 
3. Душица Ћурчин, професор разредне наставе 

 

- представник родитеља: 
1. Душан Новаков, професор историје 

 

III 
 

  Мандат Дарку Мишићу, Љубомиру 
Бајкићу, Душици Ћурчин и Душану Новакову 
траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе ''Младост'' Томашевац, који је 
именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-70/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-33/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

78 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' 

СТАЈИЋЕВО 
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I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' 
Стајићево: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Предраг Ђенић, ветеринар 
2. Радивоје Давидовац, пензионер 
3. Ивана Жарков 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Свети Сава'' Стајићево: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Надица Попов, петрохемијски техничар 
2. Здравко Кириџић, пољопривредни 

техничар 
3. Перо Вуковић, машинбравар 

 

III 
 

  Мандат Надици Попов, Здравку 
Кириџићу и Пери Вуковићу траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Свети Сава'' Стајићево, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-69/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-34/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

79 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''1. ОКТОБАР''  БОТОШ 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''1. октобар'' 
Ботош: 

 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Јанош Немет, аутомеханичар         
2. Зоран Илијашев, службеник                            
3. Драган Анчин, професор информатике                 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''1. октобар'' Ботош: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Слободан Маргић, трговац 
2. Јелица Дмитров, домаћица 
3. Ержебет Јо, домаћица 

 

III 
 

  Мандат Слободану Маргићу, Јелици 
Дмитров и Ержебет Јо траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''1. октобар'' 
Ботош, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-59/10-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/10). 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-35/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

80 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ – ТОЗА'' 

ЕЛЕМИР - ТАРАШ 
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I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Светозар 
Марковић – Тоза'' Елемир - Тараш: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Јелена Радишић, дипл. инг. текст. 

инжењерства  
2. Жељко Ковачевић, саобраћајни техничар                
3. Веселин Лакатуш, студент                           

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Светозар Марковић – 
Тоза'' Елемир - Тараш: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Владимир Тољага, дипл. професор физичког 

васпитања 
2. Весна Остојић, професор информатике 
3. Душко Соломун, ПТТ радник 

 

III 
 

  Мандат Владимиру Тољага, Весни 
Остојић и Душку Соломуну траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Светозар Марковић – Тоза'' Елемир - Тараш, 
који је именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-62/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-36/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

81 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА И 
ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''ПЕТАР КОЧИЋ'' БАНАТСКИ 

ДЕСПОТОВАЦ 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић'' 
Банатски Деспотовац: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Шпиро Краварушић, економиста       
2. Манојло Бојиновић, пољопривредник  

 

- представник запослених: 
- Недељко Велемир, професор физичке 

културе 
                       

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски 
Деспотовац: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Петар Тешић, виљушкариста 
2. Зоран Стојанов, радник 
3. Велемир Стаменков, радник 

 

- представник запослених: 
- Драгана Вујновић, професор руског језика 

 

III 
 

  Мандат Петру Тешићу, Зорану 
Стојанову, Велeмиру Стаменкову и Драгани 
Вујновић траје до истека мандата Школског 
одбора Основне школе ''Петар Кочић'' Банатски 
Деспотовац, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-57/10-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/10). 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-37/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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82 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' 

ПЕРЛЕЗ 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' 
Перлез: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Војислав Малбашки, приватни 

предузетник   
2. Миодраг Цвејин, дипл.инг.техничких 

система у медицини 
3. Марија Милинов, економски техничар 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Милана Ракита, лекар 
2. Воја Аџаип, пољопривредни техничар 
3. Стеван Милинов, дипл. агроном 

 
III 

 
  Мандат Милани Ракита, Воји Аџаип и 
Стевану Милинову траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' 
Перлез, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-68/10-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/10). 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-38/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 

ЗР Е Њ А Н И Н     
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

83 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ЈОВАН ДУЧИЋ'' КЛЕК 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Јован Дучић'' 
Клек: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Габриела Лоди,  дипл. инжењер технологије            
2. Јово Анђић, банкарски службеник                      
3. Перица Пиштињат, машинбравар                       

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Јован Дучић'' Клек: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Зорана Обрадовић, дипл. професор 

физичког васпитања 
2. Никола Дорошков, Факултет за менаџмент 
3. Горан Стајић, приватни предузетник 

 

III 
 

  Мандат Зорани Обрадовић, Николи 
Дорошков и Горану Стајићу траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе ''Јован 
Дучић'' Клек, који је именован 14.06.2010. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-68-63/10-I (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-39/13-I 
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Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

84 
На основу члана 55. став 3. тачка 1. 

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 Зрењанина'', бр. 21/08, 
23/12 и 9/13) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  08.04.2013.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
''БРАНКО ЋОПИЋ'' ЛУКИЋЕВО 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Бранко 
Ћопић'' Лукићево: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Данијела Панић, трговац, 
2. Миодраг Сарић, комерцијалиста, 
3. Јелена Панић, дипл. економиста. 

 

- представници запослених: 
1. Биљана Голошин, професор биологије, 
2. Миладин Кандић, бравар, 
3. Душан Вукотић, професор физичког 

васпитања. 
 

- представници родитеља: 
1. Сандра Лазић, дипл. инг. заштите биља, 
2. Мирослав Митровић, дипл. правник, 
3. Цвија Сарић, фризер. 

 

II 
 

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Бранко Ћопић'' 
Лукићево: 

 

- представници јединице локалне 
самоуправе: 

1. Љубинка Жегарац, пензионер 
2. Момир Панић, апсолвент  
3. Драгомир Лаловић, приватни предузетник 

 

- представници запослених: 
1. Миладин Кандић, бравар 
2. Љиљана Најданов, професор музичког, 
3. Биљана Голошин, магистар биологије. 

 

- представници родитеља: 
1. Цвија Сарић, фризер, 

2. Мирослав Митровић, дипл. правник, 
3. Марина Спалевић, произвођач 

прехрамбених производа. 
 

III 
 

 Чланови Школског одбора именују се на 
период од четири године. 
 

IV 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-40/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н        

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

85 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ'' 

МЕЛЕНЦИ 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Др Бошко 
Вребалов'' Меленци: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Маја Кнежевић, средња стручна спрема 
2. Јелена Берар, виши физиотерапеут 
3. Игор Марков, професор историје 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' 
Меленци: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Никола Шарић, струковни инжењер 

машинства 
2. Зоран Илић, мастер менаџер 
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3. Небојша Семлекан, дипл. правник 
 

III 
 

  Мандат Николи Шарићу, Зорану Илићу 
и Небојши Семлекан траје до истека мандата 
Школског одбора Основне школе ''Др Бошко 
Вребалов'' Меленци, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-66/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-41/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

86 
На основу члана 54. и 55.  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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''УРОШ ПРЕДИЋ'' 

ОРЛОВАТ 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Урош 
Предић'' Орловат: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Зоран Чобанов, пољ.техничар   
2. Бранислав Живанов, наставник биологије 
3. Бранислава Чокић, економиста 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Урош Предић'' Орловат: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Радослав Стокић, тракториста 

2. Иван Живков 
3. Ненад Ковач, приватни предузетник 

 

III 
 

  Мандат Радославу Стокићу, Ивану 
Живкову и Ненаду Ковачу траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Урош Предић'' Орловат, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-67/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-42/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н      

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

87 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' 

ФАРКАЖДИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Доситеј 
Обрадовић'' Фаркаждин: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Марија Торњански, инг. за хемијску 

технологију 
2. Војин Торачки, угоститељ 
3. Живко Ивков, пољопривредник 

 

II 
 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' 
Фаркаждин: 
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- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Снежана Татомиров, дипл. филолог 
2. Васо Зорић, пензионер 
3. Наталија Дамјанов, пензионер 

 

III 
 

  Мандат Снежани Татомиров, Васи 
Зорићу и Наталији Дамјанов траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе 
''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин, који је 
именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-71/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-43/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

88 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ 
ШКОЛЕ '' ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ'' ЗА 
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 

ВАСПИТАЊЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Музичке школе ''Јосиф 
Маринковић'' за основно и средње образовање и 
васпитање Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Бранислав Плећаш, дипл. инг. Производног 

менаџмента 
2. Гордана Кусало, професор у пензији 
3. Марта Фејеш, учитељица 
 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Музичке школе ''Јосиф Маринковић'' за 
основно и средње образовање и васпитање 
Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Биљана Вуков, лекар специјалиста 
2. Ненад Вујин, правник 
3. Јагода Николић 

 

III 
 

  Мандат Биљани Вуков, Ненаду Вујину и 
Јагоди Николић, траје до истека мандата 
Школског одбора Музичке школе ''Јосиф 
Маринковић'' за основно и средње образовање и 
васпитање Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-80/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-44/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

89 
На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 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 Зрењанина, '' број 21/08, 
23/12 и 9/13) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  08.04.2013. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

ЗОРИЦИ ГРУЈИЋ, престаје чланство у 
Школском одбору Медицинске школе Зрењанин. 
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II 
 

СВЕТЛАНА САВУ, наставник 
здравствене неге, именује се за члана Школског 
одбора Медицинске школе Зрењанин, као 
представник запослених. 

              
III 

 

 Мандат Светлани Саву, траје до истека 
мандата Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-78/10-I (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/10). 

IV 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-45/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

90 
На основу члана 54. и 55. став 3. тачка 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 Зрењанина'', број 21/08, 
23/12 и 9/13) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-

ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ЈОВАН 
ТРАЈКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 

 

I  
 

ЗОРИЦА ЧОРДАШИЋ, хидрограђ. 
техничар, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Економско-трговинске школе 
''Јован Трајковић'' Зрењанин, као представник 
родитеља. 

II 
 

АРАНКА ВОРГУЧИН РАЦ, дипл. 
биолог, именује се за члана Школског одбора 
Економско-трговинске школе ''Јован Трајковић'' 
Зрењанин, као представник родитеља. 

              
 
 

III 
 

 Мандат Аранки Воргучин Рац, траје до 
истека мандата Школског одбора Економско-
трговинске школе ''Јован Трајковић'' Зрењанин, 
који је именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-74/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-46/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

91 
На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ 
 ЗРЕЊАНИН 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Школског одбора Средње пољопривредне школе 
Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Јован Натарош, инг.пољ. механизације, 
2. Стеван Петровић, наставник,  
3. Милован Златковић, дипл. агроном.  

 

- представник родитеља: 
- Иван Венцељ 

 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Средње пољопривредне школе 
Зрењанин: 
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- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Иштван Биро, професор математике 
2. Зорица Бербаков, дипл. правник 
3. Љубиша Јањић, приватни предузетник 

 

- представник родитеља: 
- Коста Берберски, пензионер 

 

III 
 

  Мандат Иштвану Биро, Зорици 
Бербаков, Љубиши Јањићу и Кости Берберски 
траје до истека мандата Школског одбора 
Средње пољопривредне школе Зрењанин, који је 
именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-79/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-47/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 

 
92 

На основу члана 54. и 55. 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 Зрењанина'', број 21/08, 23/12 и 9/13), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 08.04.2013. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ 

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: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Ивана Лудошки, дипл.правник 
2. Тихомир Боговић, професор историје 
3. Ксенија Зорић, професор енглеског језика 

 
II 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског 
одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 
школе ''Урош Предић'' Зрењанин: 
 

- представници јединице локалне самоуправе: 
1. Драган Недимовић, инжењер прехрамбене 

технологије 
2. Бранислава Топалов, инжењер хемијске 

технологије 
3. Јованка Јаношев Маљугић, професор 

 

III 
 
  Мандат Драгану Недимовићу, 
Бранислави Топалов и Јованки Јаношев 
Маљугић траје до истека мандата Школског 
одбора Хемијско-прехрамбене и текстилне 
школе ''Урош Предић'' Зрењанин, који је 
именован 14.06.2010. године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина, број: 06-68-77/10-I 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

IV 
  

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-57-48/13-I 
Дана: 08.04.2013. године 
ЗР Е Њ А Н И Н    

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Радован Булајић,с.р. 
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