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Н А Ц Р Т

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.,108/13, 142/14, 68/15-др.закон,
103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 30. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14,
28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана
_______ 2018. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2019. годину
(у даљем тексту: буџет), састоје се од:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА , РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима
1.Укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине 4,313,043,078
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 4,176,751,516
у чему:
- буџетска средства 4,172,949,196
- сопствени и остали приходи 3,802,320
- донације 0
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 136,291,562

2.Укупни текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4,458,476,078
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3,850,276,325
у чему:
- текући буџетски расходи 3,846,324,005
- расходи из сопствених и осталих прихода 3,952,320
-донације 0
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 608,199,753
у чему:
- текући буџетски издаци 601,526,753
- издаци из сопствених и осталих прихода 6,673,000
- донације 0

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+ кл.8) - (кл. 4 + кл. 5) -145,433,000
Издаци за набавку финансијске имовине 0
Примања од продаје финансијске имовине 10,000

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ -145,423,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине 100,000
Примања од задуживања 0
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из
претходних година 306,823,000
Издаци за отплату главнице дуга 161,500,000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика 0

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 145,423,000
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Члан 2.

Потребна средства за финансирање фискалног дефицита из члана 1. ове Одлуке
у износу од 145.423.000 динара, и финансирања отплате дуга у износу од 161.500.000
динара обезбедиће се из примања од продаје нефинансијске имовине у износу од
100.000 динара и из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од
306.823.000 динара.

Члан 3.

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме,
програмске активности и пројекте:

Шифра Програма /
ПА/П

Програм, Програмска активност, Пројекат
Расходи и

издаци из буџета

Расходи и
издаци из

осталих извора

Укупни
расходи и
издаци

1101 Програм 1: Урбанизам и просторно планирање 356,480,000 0 356,480,000

1101-0001 ПА: Просторно и урбанистичко планирање 55,200,000 0 55,200,000

1101-0002
ПА: Спровођење урбанистичких и просторних
планова

115,000,000 0 115,000,000

1101-0003 ПА: Управљање грађевинским земљиштем 82,000,000 0 82,000,000

1101-0004 ПА: Стамбена подршка 7,280,000 0 7,280,000

1101-0005
ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању
зграда

97,000,000 0 97,000,000

1102 Програм 2: Комунална делатност 306,950,000 0 306,950,000

1102-0001 ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем 173,350,000 0 173,350,000

1102-0002
ПА: Одржавање јавних зелених површина -
поверено ЈКП ''Чистоћа и зеленило''

31,200,000 0 31,200,000

1102-0003
ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне
намене - поверено ЈКП ''Чистоћа и зеленило''

46,200,000 0 46,200,000

1102-0004
ПА: Зоохигијена - поверено ЈКП ''Чистоћа и
зеленило''

18,200,000 0 18,200,000

1102-0008 ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће 20,000,000 0 20,000,000

1102-0009
Пројекат: Остале комуналне услуге - поверено ЈКП
''Чистоћа и зеленило''

18,000,000 0 18,000,000

1501 Програм 3: Локални економски развој 76,000,000 0 76,000,000

1501-0001
ПА: Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента

64,000,000 0 64,000,000

1501-0002 ПА: Мере активне политике запошљавања 7,000,000 0 7,000,000

1501-0003
ПА: Подршка економском развоју и промоцији
предузетништва

5,000,000 0 5,000,000

1502 Програм 4: Развој туризма 95,464,100 0 95,464,100

1502-0001 ПА: Управљање развојем туризма 38,024,100 0 38,024,100

1502-0002 ПА: Промоција туристичке понуде 11,190,000 0 11,190,000

1502-0003
Пројекат: Средства за финансирање манифестација
од значаја за град Зрењанин

46,250,000 0 46,250,000

0101 Програм 5: Развој пољопривреде 129,522,390 0 129,522,390

0101-0001
ПА: Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници

115,522,390 0 115,522,390

0101-0002 ПА: Мере подршке руралном развоју 14,000,000 0 14,000,000

0401 Програм 6: Заштита животне средине 222,874,502 2,452,320 225,326,822

0401-0001 ПА: Управљање заштитом животне средине 62,893,286 0 62,893,286

0401-0003 ПА: Заштита природе 40,780,000 2,452,320 43,232,320

0401-0004 ПА: Управљање отпадним водама 36,030,000 0 36,030,000

0401-0007 Пројекат: Сузбијање зоонозе - третирање комараца 23,700,000 0 23,700,000

0401-0008
Пројекат: Сузбијање зоонозе - уништавање крпеља,
стршљенова, амброзије и глодара

45,971,216 0 45,971,216
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Шифра Програма /
ПА/П

Програм, Програмска активност, Пројекат
Расходи и

издаци из буџета

Расходи и
издаци из

осталих извора

Укупни
расходи и
издаци

0401-0009
Пројекат: Изградња канализације у насељеном
месту Елемир

13,500,000 0 13,500,000

0701
Програм 7: Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

447,445,544 0 447,445,544

0701-0002
ПА: Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

429,381,560 0 429,381,560

0701-0008
Пројекат: ''Појачано одржавање коловоза у Барској
улици''

18,063,984 0 18,063,984

2001 Програм 8: Предшколско васпитање 428,844,229 1,020,000 429,864,229

2001-0001
ПА: Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања

377,550,000 1,020,000 378,570,000

2001-0002
Пројекат: ''Изградња комплекса предшколске
установе у насељу Путниково''

35,848,855 0 35,848,855

2001-0003
Пројекат: ''Адаптација простора за дежурни вртић
Вила током целе године за јаслену групу''

15,445,374 0 15,445,374

2002 Програм 9: Основно образовање 305,000,000 0 305,000,000

2002-0001 ПА: Функционисање основних школа 300,000,000 0 300,000,000

2002-0002
Пројекат: Финансирање трошкова превоза и
смештаја ученика ометених у развоју

3,000,000 0 3,000,000

2002-0003 Пројекат: Набавка школских торби за ђаке прваке 2,000,000 0 2,000,000

2003 Програм 10: Средње образовање 162,800,000 0 162,800,000

2003-0001 ПА: Функционисање средњих школа 130,000,000 0 130,000,000

2003-0002
Пројекат: Суфинансирање трошкова превоза
ученика средњих школа на територији града
Зрењанина

20,000,000 0 20,000,000

2003-0003
Пројекат: Суфинансирање трошкова превоза
ученика средњих школа са посебним потребама са
територије града Зрењанина

1,500,000 0 1,500,000

2003-0004
Пројекат: Помоћ најбољим студентима и
ученицима за постигнуте резултате

8,000,000 0 8,000,000

2003-0005 Пројекат: ''Регресирање превоза студената'' 300,000 0 300,000

2003-0006
Пројекат: ''Подстицај програмима из области
образовања и науке''

3,000,000 0 3,000,000

0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита 181,500,000 0 181,500,000

0901-0001 ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи 40,900,000 0 40,900,000

0901-0002
ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта
и друге врсте смештаја

18,600,000 0 18,600,000

0901-0004
ПА - Саветодавно терапијске и социјално
едукативне услуге

100,000 0 100,000

0901-0005 ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста 3,000,000 0 3,000,000

0901-0006 ПА: Подршка деци и породици са децом 77,000,000 0 77,000,000

0901-0007 ПА: Подршка рађању и родитељству 2,000,000 0 2,000,000

0901-0008 ПА: Подршка особама са инвалидитетом 7,000,000 0 7,000,000

0901-0009 Пројекат: Помоћ у кући 3,450,000 0 3,450,000

0901-0010 Пројекат: Клуб за одрасла и стара лица 3,450,000 0 3,450,000

0901-0011
Пројекат: Активности Канцеларије за смањење
сиромаштва

1,000,000 0 1,000,000

0901-0012
Пројекат: Помоћ избеглим, интерно расељеним
лицима и повратницима на основу Споразума о
реадмисији на територији града Зрењанина

5,000,000 0 5,000,000

0901-0013
Пројекат: Финансирање градског превоза за
одређене категорије становништва

10,000,000 0 10,000,000

0901-0014
Пројекат: Подршка социо хуманитарним
организацијама

10,000,000 0 10,000,000

1801 Програм 12: Примарна здравствена заштита 7,000,000 0 7,000,000

1801-0001
ПА: Функционисање установа примарне
здравствене заштите

5,000,000 0 5,000,000

1801-0002 ПА: Мртвозорство 2,000,000 0 2,000,000



4

Шифра Програма /
ПА/П

Програм, Програмска активност, Пројекат
Расходи и

издаци из буџета

Расходи и
издаци из

осталих извора

Укупни
расходи и
издаци

1201 Програм 13: Развој културе 363,940,271 7,153,000 371,093,271

1201-0001 ПА: Функционисање локалних установа културе 334,832,500 500,000 335,332,500

1201-0002
ПА: Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

2,040,000 0 2,040,000

1201-0004
ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса
у области јавног информисања

10,000,000 0 10,000,000

1201-0007 Пројекат: Пољопривредни музеј 0 6,653,000 6,653,000

1201-0008
Пројекат: Партерно уређење унутрашњег дворишта
- атријума Великобечкеречке штедионице у
Зрењанину

4,858,548 0 4,858,548

1201-0009
Пројекат: ''Подстицање аматерског културног и
уметничког стваралаштва - по конкурсу''

8,000,000 0 8,000,000

1201-0010
Пројекат: ''Обнова Велико Бечкеречке штедионице
у Зрењанину - санација и рестаурација дворишних
фасада"

4,209,223 0 4,209,223

1301 Програм 14: Развој спорта и омладине 400,578,511 0 400,578,511

1301-0001
ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

70,000,000 0 70,000,000

1301-0004 ПА: Функционисање локалних спортских објеката 109,000,000 0 109,000,000

1301-0007
Пројекат: "Реконструкција атлетске стазе у
Зрењанину"

198,456,938 0 198,456,938

1301-0008 Пројекат: ''Адаптација Дома борилачких спортова'' 3,681,597 0 3,681,597

1301-0009
Пројекат: ''Радови на изградњи трибине стадиона
ФК Русанда у Меленцима''

19,439,976 0 19,439,976

0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе 1,017,457,211 0 1,017,457,211

0602-0001
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

608,614,000 0 608,614,000

0602-0002 ПА: Функционисање месних заједница 158,075,482 0 158,075,482

0602-0003 ПА: Сервисирање јавног дуга 181,000,000 0 181,000,000

0602-0004 ПА: Градско правобранилаштво 12,707,500 0 12,707,500

0602-0005 ПА: Заштитник грађана 6,186,000 0 6,186,000

0602-0007
ПА: Функционисање националних савета
националних мањина

100,000 0 100,000

0602-0009 ПА: Текућа буџетска резерва 30,000,000 0 30,000,000

0602-0010 ПА: Стална буџетска резерва 1,000,000 0 1,000,000

0602-0012
Пројекат: Рекултивација позајмишта песка у
Меленцима - 2 фаза

3,874,229 0 3,874,229

0602-0014 ПА: Управљање у ванредним ситуацијама 5,800,000 0 5,800,000

0602-0016 Пројекат: "Подршка верским заједницама" 10,000,000 0 10,000,000

0602-0017
Пројекат: Трансфер самодоприноса за изградњу
болнице

100,000 0 100,000

2101
Програм 16: Политички систем локалне
самоуправе

107,494,000 0 107,494,000

2101-0001 ПА: Функционисање Скупштине 58,662,000 0 58,662,000

2101-0002 ПА: Функционисање извршних органа 48,832,000 0 48,832,000

УКУПНО: 4,609,350,758 10,625,320 4,619,976,078
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Члан 4.

Планирани капитални издаци буџета града за 2019., 2020. и 2021. годину искзује
се у следећем прегледу:

Редни
број

О П И С
Износ у динарима

2019. година 2020. година 2021. година

Капитални пројекти које реализује Градска управа града
Зрењанина

1 Пројекат: ''Набавка непокретности - кућа Жупанских''

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 5.640.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 5,640,000 0 0

Укупно за Пројекат: ''Набавка непокретности - кућа
Жупанских''

5,640,000 0 0

2 Пројекат: ''Инфраструктурно опремање локалитета''

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2021

Укупна вредност пројекта: 260.000.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 60,000,000 100,000,000 100,000,000

Укупно за Пројекат: ''Инфраструктурно опремање
локалитета''

60,000,000 100,000,000 100,000,000

3
Пројекат: ''Инфраструктурно опремање локалитета Фрање
Клуза и Панчевачке улице за потребе изградње стамбених
јединица за решавање проблема избеглица''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 20.000.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 20,000,000 0 0

Укупно за Пројекат: ''Инфраструктурно опремање
локалитета Фрање Клуза и Панчевачке улице за потребе
изградње стамбених јединица за решавање проблема
избеглица''

20,000,000 0 0

4 Пројекат: ''Израда пројектно техничке документације''

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2021

Укупна вредност пројекта: 150.000.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 50,000,000 50,000,000 500,000

Укупно за Пројекат: ''Израда пројектно техничке
документације''

50,000,000 50,000,000 500,000

5
Пројекат:''Капитално одржавање зграда и објеката у
власништву града''
Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2021

Укупна вредност пројекта: 54.000.000

Извори финансирања: 14,000,000 20,000,000 20,000,000

Укупно за Пројекат: ''Капитално одржавање зграда и
објеката у власништву града''

14,000,000 20,000,000 20,000,000

6
Пројекат: ''Капитално одржавање туристичких
локалитета''
Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2021

Укупна вредност пројекта: 7.000.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 1,000,000 0 0
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Укупно за Пројекат: ''Израда студије и пројектно техничке
документације из области заштите животне средине''

1,000,000 0 0

7
Пројекат: ''Пројектно техничка документација за изградњу
атмосферске канализације затвореног колектора, цевовода
на Багљашком каналу - индустријска зона Багљаш''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 5.833.332

Извори финансирања:

- из пренетих неутрошених средстава буџета града Зрењанина 2,916,666 0 0

- из средстава одобрених од Министарства привреде 1,787,634 0 0
Укупно за Пројекат: ''Пројектно техничка документација за
изградњу атмосферске канализације затвореног колектора,
цевовода на Багљашком каналу - индустријска зона
Багљаш''

4,704,300 0 0

8
Пројекат: ''Изградња атмосферског колектора за
растерећење Багљашког канала због непријатних мириса
од отпадних вода''

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 11.000.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 11,000,000 0 0

Укупно за Пројекат: ''Изградња атмосферског колектора за
растерећење Багљашког канала због непријатних мириса
од отпадних вода''

11,000,000 0 0

9 Пројекат: ''Изградња црпних станица''

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 26.030.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 26,030,000 0 0

Укупно за Пројекат: ''Изградња црпних станица'' 26,030,000 0 0

10
Пројекат: ''Изградња канализације у насељеном месту
Елемир''

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 13.500.000

Извори финансирања:

- из пренетих неутрошених средстава буџета града Зрењанина 13,500,000 0 0

Укупно за Пројекат: ''Изградња канализације у насељеном
месту Елемир''

13,500,000 0 0

11
Пројекат: ''Израда пројектно техничке документације из
области безбедности саобраћаја''

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 6.500.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 6,500,000 0 0

Укупно за Пројекат: ''Израда пројектно техничке
документације из области безбедности саобраћаја''

6,500,000 0 0

12 Пројекат: ''Појачано одржавање коловоза у Барској улици''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 33.348.892

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 19,453,520 0 0

- из средстава одобрених од Министарства привреде 13,895,371 0 0
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Укупно за Пројекат: ''Појачано одржавање коловоза у
Барској улици''

33,348,891 0 0

13
Пројекат:''Изградња комплекса предшколске установе у
насељу Путниково''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 66.034.702

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 35,848,855

- из средстава одобрених од Покрајинског секретаријата за
привреду и туризам

27,404,401 0 0

Укупно за Пројекат: ''Изградња комплекса предшколске
установе у насељу Путниково''

63,253,256 0 0

14 Пројекат: ''Обилазница''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2020

Укупна вредност пројекта: 140.000.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 40,000,000 50,000,000 50,000,000

Укупно за Пројекат: ''Обилазница'' 40,000,000 50,000,000 50,000,000

15
Пројекат: ''Обнова Велико Бечкеречке штедионице у
Зрењанину - санација и рестаурација дворишних фасада"

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 5.996.651

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 1,396,651 0 0
- из средстава Покрајинског секретаријата за привреду и
туризам

2,812,572

Укупно за Пројекат: ''Обнова Велико Бечкеречке
штедионице у Зрењанину - санација и рестаурација
дворишних фасада"

4,209,223 0 0

16 Пројекат: ''Реконструкција атлетске стазе''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 198.456.938

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 78,345,694 0 0

- из средстава Управе за капитална улагања 120,111,244 0 0

Укупно за Пројекат: ''Реконструкција атлетске стазе'' 198,456,938 0 0

17 Пројекат: ''Адаптација Дома борилачких спортова''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 7.223.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 1,223,000
- из средстава остварених од Министарства за спорт и
омладину

2,458,597 0 0

Укупно за Пројекат: ''Адаптација Дома борилачких
спортова''

3,681,597 0 0

18
Пројекат: ''Радови на изградњи трибине стадиона ФК
Русанда у Меленцима''

Година почетка финансирања пројекта: 2018

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 25.200.100

Извори финансирања:
- из средстава остварених од Министарства за спорт и
омладину

19,439,976 0 0

Укупно за Пројекат: ''Адаптација Дома борилачких
спортова''

19,439,976 0 0
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19
Пројекат: ''Инвестиционо одржавање по месним
заједницама из средстава самодоприноса"

Година почетка финансирања пројекта: 2019

Година завршетка финансирања пројекта: 2019

Укупна вредност пројекта: 2.900.000

Извори финансирања:

- из текућих прихода буџета града Зрењанина 2,900,000 0 0

Укупно за Пројекат: ''Инвестиционо одржавање по месним
заједницама из средстава самодоприноса"

2,900,000 0 0

УКУПНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

577,664,181 220,000,000 170,500,000

Члан 5.

I ОПШТИ ДЕО

ПРИХОДИ

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

Економска
класификација

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС

711000 Порез на доходак добит и капиталне добитке

711111 Порез на зараде 1,840,000,000

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

500,000

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

30,000,000

711123
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу самоопорезивањем

90,000,000

711143 Порез на приходе од непокретности 100,000
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 8,000,000

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

100,000

711147 Порез на земљиште 300,000
711161 Порез на приходе од осигурања лица 100,000

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

30,000,000

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

100,000

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 2,500,000

711184
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном
делатношћу

2,500,000

711185 Самодопринос на вредност имовине 800,000

711191 Порез на остале приходе 185,000,000
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 10,000,000

УКУПНО: 711000 2,200,000,000

712000 Порез на фонд зарада
712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 50,000

УКУПНО: 712000 50,000
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713000 Порез на имовину
713121 Порез на имовину обвезника који не води пословне књиге 320,000,000
713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 330,000,000
713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 10,800,000

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

157,000,000

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

100,000

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

27,000,000

713426
Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника
као правног лица

5,000,000

713611 Порез на акције на име и уделе 100,000

УКУПНО: 713000 850,000,000

714000 Порез на добра и услуге

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

300,000

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 4,000,000

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

60,700,000

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 100,000

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 300,000

714548 Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 100,000

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

400,000

714552 Боравишна такса 4,000,000
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 75,000,000
714572 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") 100,000

УКУПНО: 714000 145,000,000

716000 Други порези

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 40,000,000

УКУПНО: 716000 40,000,000

733000 Трансфери од других нивоа власти
733148 Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова 202,787,952

733242
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу од АП Војводине
у корист нивоа градова

120,111,244

УКУПНО: 733000 322,899,196

741000 Приходи од имовине

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

10,000,000

741413
Приход од имовине која припада имаоцима послиса осигурања
градова

1,000,000

741516
Накнада за коришћење минералних сировина када се
експлоатација врши на територији аутономне покрајине

40,000,000

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

140,000,000

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 2,000,000

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама
или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности

20,000,000
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741532
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним
местима

1,000,000

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

2,000,000

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000,000

741535
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалном

3,000,000

741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 60,000,000

УКУПНО: 741000 280,000,000

742000 Приходи од продаје добара и услуга

742126
Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у
корист Републике

1,000,000

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

120,000,000

742143
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа
градова

1,000,000

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

1,000,000

742146
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у корист нивоа градова

65,000,000

742241 Градске административне таксе 3,000,000
742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 20,000,000
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 4,000,000

742341
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације
градова

25,000,000

УКУПНО: 742000 240,000,000

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист

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

20,000,000

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

1,000,000

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

7,000,000

743924

Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет
принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне
наплате, који је правна последица принудне наплате изворних
прихода локалне самоуправе

2,000,000

УКУПНО: 743000 30,000,000

745000 Мешовити и неодређени приходи
745141 Остали приходи у корист нивоа градова 50,000,000

УКУПНО: 745000 50,000,000

772000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних
година

772113
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних
година

15,000,000

УКУПНО: 772000 15,000,000

811000 Примања од продаје непокретности

811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 30,000,000
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Економска
класификација

ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС

УКУПНО: 811000 30,000,000

812000 Примања од продаје покретне имовине
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 500,000

УКУПНО: 812000 500,000

841000 Примања од продаје земљишта
841141 Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 105,791,562

УКУПНО: 841000 105,791,562

921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине

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

10,000

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

100,000

УКУПНО: 921000 110,000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ВИШКА
ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

4,309,350,758

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 300,000,000
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕРАСПОРЕЂЕНИМ
ВИШКОМ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

4,609,350,758

ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 3,802,320

Нераспоређени вишак прихода и примања буџетских
корисника из ранијих година

6,823,000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА УКУПНИМ
НЕРАСПОРЕЂЕНИМ ВИШКОМ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

4,619,976,078

Приходи и примања буџета града Зрењанина за 2019. годину према економској
класификацији и изворима финансирања:

Е
к
он
ом
ск
а

к
ла
си
ф
и
к
ац
и
ја

Опис
Средства из
буџета

Средства из
осталих
прихода

Укупно

711111 Порез на зараде 1,840,000,000 0 1,840,000,000

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

500,000 0 500,000

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

30,000,000 0 30,000,000

711123
Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према паушално утврђеном нето
приходу, по решењу Пореске управе

90,000,000 0 90,000,000

711143 Порез на приходе од непокретности 100,000 0 100,000

711145
Порез на приходе од давања у закуп
покретних ствари

8,000,000 0 8,000,000

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

100,000 0 100,000

711147 Порез на земљиште 300,000 0 300,000

711161 Порез на приходе од осигурања лица 100,000 0 100,000
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711181
Самодопринос према зарадама запослених и
по основу пензија на територији месне
заједнице и општине

30,000,000 0 30,000,000

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

100,000 0 100,000

711183
Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства

2,500,000 0 2,500,000

711184
Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу

2,500,000 0 2,500,000

711185 Самодопринос на вредност имовине 800,000 0 800,000

711191 Порез на остале приходе 185,000,000 0 185,000,000

711193
Порез на приходе спортиста и спортских
стручњака

10,000,000 0 10,000,000

УКУПНО 711000 - Порез на доходак добит и
капиталне добитке

2,200,000,000 0 2,200,000,000

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 50,000 0 50,000

УКУПНО 712000 - Порез на фонд зарада 50,000 0 50,000

713121
Порез на имовину обвезника који не води
пословне књиге

320,000,000 0 320,000,000

713122
Порез на имовину обвезника који воде
пословне књиге

330,000,000 0 330,000,000

713311
Порез на наслеђе и поклон, по решењу
Пореске управе

10,800,000 0 10,800,000

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

157,000,000 0 157,000,000

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

100,000 0 100,000

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

27,000,000 0 27,000,000

713426
Порез на пренос апсолутних права код
продаје стечајног дужника као правног
лица

5,000,000 0 5,000,000

713611 Порез на акције на име и уделе 100,000 0 100,000

УКУПНО 713000 - Порез на имовину 850,000,000 0 850,000,000

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

300,000 0 300,000

714431
Комунална такса за коришћење рекламних
паноа

4,000,000 0 4,000,000

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

60,700,000 0 60,700,000

714514
Годишња накнада за моторна возила,
тракторе и прикључна возила

100,000 0 100,000

714543
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта

300,000 0 300,000

714548
Накнада за супстанце које оштрћују озонски
омотач

100,000 0 100,000

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

400,000 0 400,000
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714552 Боравишна такса 4,000,000 0 4,000,000

714562
Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

75,000,000 0 75,000,000

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

100,000 0 100,000

УКУПНО 714000 - Порез на добра и услуге 145,000,000 0 145,000,000

716111
Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

40,000,000 0 40,000,000

УКУПНО 716000 - Други порези 40,000,000 0 40,000,000

733146
Текући наменски трансфери, у ужем смислу,
у корист нивоа градова

0 2,952,320 2,952,320

733148
Ненаменски трансфети од АП Војводине у
корист нивоа градова

202,787,952 0 202,787,952

733242
Капитални наменски трансфери, у ужем
смислу од АП Војводине у корист нивоа
градова

120,111,244 0 120,111,244

УКУПНО 733000 - Трансфери од других нивоа
власти

322,899,196 2,952,320 325,851,516

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

10,000,000 0 10,000,000

741413
Приход од имовине која припада
имаоцима послиса осигурања градова

1,000,000 0 1,000,000

741516
Накнада за коришћење минералних сировина
на територији града Зрењанина

40,000,000 0 40,000,000

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

140,000,000 0 140,000,000

741526
Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта

2,000,000 0 2,000,000

741531

Комунална такса за коришћење простора на
јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и
домаће радиности

20,000,000 0 20,000,000

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

1,000,000 0 1,000,000

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

2,000,000 0 2,000,000

741534
Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

1,000,000 0 1,000,000

741535
Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалном

3,000,000 0 3,000,000

741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 60,000,000 0 60,000,000

УКУПНО 741000 - Приходи од имовине 280,000,000 0 280,000,000

742126
Накнада по основу конверзије права
коришћења у право својине у корист
Републике

1,000,000 0 1,000,000
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742142

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

120,000,000 0 120,000,000

742143
Приходи од закупнине за грађевинско
земљиште у корист нивоа градова

1,000,000 0 1,000,000

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

1,000,000 0 1,000,000

742146
Приходи остарени по осноу пружања услуга
боравка деце у предшколским установама у
корист нивоа градова

65,000,000 65,000,000

742241 Градске административне таксе 3,000,000 0 3,000,000

742242 Такса за озакоњење објеката 20,000,000 0 20,000,000

742253
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта

4,000,000 0 4,000,000

742341
Приходи које својом делатношћу остваре
органи и организације градова

25,000,000 0 25,000,000

УКУПНО 742000 - Приходи од продаје добара и
услуга

240,000,000 0 240,000,000

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

20,000,000 0 20,000,000

743341

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

1,000,000 0 1,000,000

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

7,000,000 0 7,000,000

743924

Приходи од увећања целокупног пореског
дуга који је предмет принудне наплате за 5%
на дан почетка поступка принудне наплате,
који је правна последица принудне наплате
изворних прихода локалне самоуправе

2,000,000 0 2,000,000

УКУПНО 743000 - Новчане казне и одузета
имовинска корист

30,000,000 0 30,000,000

745141 Остали приходи у корист нивоа градова 50,000,000 0 50,000,000

УКУПНО 745000 - Мешовити и неодређени приходи 50,000,000 0 50,000,000

772113
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходних година

15,000,000 850,000 15,850,000

УКУПНО 772000 - Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из претходних година

15,000,000 850,000 15,850,000

811141
Примања од продаје непокретности у корист
нивоа градова

30,000,000 0 30,000,000

УКУПНО 811000 - Примања од продаје
непокретности

30,000,000 0 30,000,000

812141
Примања од продаје покретних ствари у
корист нивоа градова

500,000 0 500,000

УКУПНО 812000 - Примања од продаје покретне
имовине

500,000 0 500,000

841141
Примања од продаје земљишта у корист
нивоа градова

105,791,562 0 105,791,562
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УКУПНО 841000 - Примања од продаје земљишта 105,791,562 0 105,791,562

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

10,000 0 10,000

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

100,000 0 100,000

УКУПНО 921000 - Примања од продаје домаће
финансијске имовине

110,000 0 110,000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ
СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

4,309,350,758 3,802,320 4,313,153,078

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

300,000,000 6,823,000 306,823,000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 4,609,350,758 10,625,320 4,619,976,078

РАСХОДИ

Расходи и издаци буџета према економској класификацији планирају се у
следећим износима:
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ф
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Врста расхода
Расходи и
издаци из
буџета

Расходи и
издаци из

осталих извора

Укупни расходи
и издаци

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3,846,324,005 3,952,320 3,850,276,325

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,012,236,800 3,312,320 1,015,549,120

411
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

800,411,000 2,080,000 802,491,000

412
Социјални доприноси на терет
послодавца

143,494,300 372,320 143,866,620

413 Накнаде у натури 2,871,000 0 2,871,000

414 Социјална давања запосленима 16,998,000 860,000 17,858,000

415 Накнаде трошкова за запослене 31,587,000 0 31,587,000

416
Награде запосленима и остали
посебни расходи

16,875,500 0 16,875,500

420000
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА

1,890,621,759 640,000 1,891,261,759

421 Стални трошкови 322,681,420 349,000 323,030,420

422 Трошкови путовања 26,849,000 86,000 26,935,000

423 Услуге по уговору 464,980,180 60,000 465,040,180

424 Специјализоване услуге 239,332,216 5,000 239,337,216

425 Текуће поправке и одржавање 745,719,943 40,000 745,759,943

426 Материјал 91,059,000 100,000 91,159,000

440000
ОТПЛАТА КАМАТА И
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

19,500,000 0 19,500,000

441 Отплата домаћих камата 18,500,000 0 18,500,000

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 0 1,000,000

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 21,000,000 0 21,000,000
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451
Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама

13,000,000 0 13,000,000

454
Субвенције приватним
предузећима

8,000,000 0 8,000,000

460000
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ

545,048,200 0 545,048,200

463
Текући трансфери осталим
нивоима власти

461,600,000 0 461,600,000

464
Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања

5,000,000 0 5,000,000

465 Остале текуће дотације по закону 78,448,200 0 78,448,200

470000
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

132,340,000 0 132,340,000

472
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

132,340,000 0 132,340,000

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 194,577,246 0 194,577,246

481
Дотације невладиним
организацијама

132,250,000 0 132,250,000

482 Порези, обавезне таксе и казне 23,524,000 0 23,524,000

483
Новчане казне и пенали по
решењу судова

38,803,246 0 38,803,246

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 31,000,000 0 31,000,000

499 Стална буџетска резерва 1,000,000 0 1,000,000

499 Текућа буџетска резерва 30,000,000 0 30,000,000

500000
ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

601,526,753 6,673,000 608,199,753

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 537,281,753 6,673,000 543,954,753

511 Зграде и грађевинаки објекти 496,370,573 6,653,000 503,023,573

512 Машине и опрема 30,495,180 20,000 30,515,180

513 Остале некретнине и опрема 6,500,000 0 6,500,000

515 Нематеријална имовина 3,916,000 0 3,916,000

520000 ЗАЛИХЕ 4,245,000 0 4,245,000

522 Залихе материјала 900,000 0 900,000

523 Залихе робе за даљу продају 3,345,000 0 3,345,000

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 60,000,000 0 60,000,000

541 Земљиште 60,000,000 0 60,000,000

600000
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

161,500,000 0 161,500,000

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 161,500,000 0 161,500,000

611
Отплата главнице домаћим
кредиторима

161,500,000 0 161,500,000

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

4,609,350,758 10,625,320 4,619,976,078

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у
износу од 4.619.976.078 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују
се по корисницима и врстама издатака, и то:
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1 СКУПШТИНА ГРАДА

2101
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0001 ПА - Функционисање скупштине

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

411 1 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,800,000 0 2,800,000

412 2 Социјални доприноси на терет послодавца 500,000 0 500,000

414 3 Социјална давања запосленима 1,000 0 1,000

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

80,000 0 80,000

416 5 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,200,000 0 1,200,000

421 6 Стални трошкови 250,000 0 250,000

422 7 Трошкови путовања 100,000 0 100,000

423 8 Услуге по уговору 18,000,000 0 18,000,000

423 9 Услуге по уговору - накнада за одборнике 31,500,000 0 31,500,000

426 10 Материјал 1,000 0 1,000

465 11 Остале текуће дотације по закону 1,200,000 0 1,200,000

481 12
Дотације невладиним организацијама -
финансирање политичких странака

3,000,000 0 3,000,000

482 13 Порези, обавезне таксе и казне 30,000 0 30,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0001:

01 Приходи из буџета 58,662,000 0 58,662,000

2101-0001 о Свега за програмску активност 2101-0001: 58,662,000 0 58,662,000

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

01 Приходи из буџета 58,662,000 0 58,662,000

110

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

58,662,000 0 58,662,000

2101 п
Свега за Програм 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

58,662,000 0 58,662,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА
ГРАДА

58,662,000 0 58,662,000

2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

2101
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 ПА - Функционисање извршних органа

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

411 14 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,500,000 0 3,500,000

412 15 Социјални доприноси на терет послодавца 650,000 0 650,000

414 16 Социјална давања запосленима 1,000 0 1,000

415 17
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

90,000 0 90,000

416 18 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,740,000 0 1,740,000

421 19 Стални трошкови 800,000 0 800,000

422 20 Трошкови путовања 1,000,000 0 1,000,000

423 21 Услуге по уговору 20,000,000 0 20,000,000
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426 22 Материјал 700,000 0 700,000

465 23 Остале текуће дотације по закону 500,000 0 500,000

482 24 Порези, обавезне таксе и казне 1,000 0 1,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:

01 Приходи из буџета 28,982,000 0 28,982,000

2101-0002 о Свега за програмску активност 2101-0002: 28,982,000 0 28,982,000

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

01 Приходи из буџета 28,982,000 0 28,982,000

110

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

28,982,000 0 28,982,000

Извори финансирања за Програм 16 -
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

01 Приходи из буџета 28,982,000 0 28,982,000

2101 п
Свега за Програм 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

28,982,000 0 28,982,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
ГРАДОНАЧЕЛНИК

28,982,000 0 28,982,000

3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

2101
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 ПА - Функционисање извршних органа

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

416 25 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000 0 500,000

421 26 Стални трошкови 50,000 0 50,000

422 27 Трошкови путовања 100,000 0 100,000

423 28 Услуге по уговору 17,000,000 0 17,000,000

426 29 Материјал 600,000 0 600,000

465 30 Остале текуће дотације по закону 1,600,000 0 1,600,000

Извори финансирања за програмску
активност 2101-0002:

01 Приходи из буџета 19,850,000 0 19,850,000

2101-0002 о Свега за програмску активност 2101-0002: 19,850,000 0 19,850,000

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

01 Приходи из буџета 19,850,000 0 19,850,000

110

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

19,850,000 0 19,850,000

Извори финансирања за Програм 16 -
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

01 Приходи из буџета 19,850,000 0 19,850,000

2101 п
Свега за Програм 16: ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

19,850,000 0 19,850,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 19,850,000 0 19,850,000

4 ГРАДСКА УПРАВА

1101
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ
ИПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
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620 Развој заједнице

1101-0001 ПА - Просторно и урбанистичко планирање

423 31 Услуге по уговору - ЈП за урбанизам 55,200,000 0 55,200,000

Извори финансирања за ПА - Просторно и
урбанистичко планирање

01 Приходи из буџета 55,200,000 0 55,200,000

1101-0001 о
Свега за ПА - Просторно и урбанистичко
планирање

55,200,000 0 55,200,000

1101-0002
ПА - Спровођење урбанистичких и
просторних планова

423 32 Услуге по уговору - елаборати 5,000,000 0 5,000,000

511 33
Зграде и грађевински објекти - пројектна
документација

50,000,000 0 50,000,000

541 34 Земљиште - експропријација земљишта 60,000,000 0 60,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1101-0002:

01 Приходи из буџета 115,000,000 0 115,000,000

1101-0002 о Свега за програмску активност 1101-0002: 115,000,000 0 115,000,000

1101-0003 ПА - Управљање грађевинским земљиштем

424 35 Специјализоване услуге 2,000,000 0 2,000,000

511 36
Зграде и грађевински објекти - комунално
опремањеулице Фрање Клуза и Панчевачке
улице

20,000,000 0 20,000,000

511 37
Зграде и грађевински објекти - комунално
опремање

60,000,000 0 60,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1101-0003:

01 Приходи из буџета 82,000,000 0 82,000,000

1101-0003 о Свега за програмску активност 1101-0003: 82,000,000 0 82,000,000

1101-0004 ПА - Стамбена подршка

424 38 Специјализоване услуге 680,000 0 680,000

425 39 Текуће поправке и одржавање 6,000,000 0 6,000,000

511 40 Зграде и грађевински објекти 600,000 0 600,000

Извори финансирања за програмску
активност 1101-0004:

01 Приходи из буџета 7,280,000 0 7,280,000

1101-0004 о Свега за програмску активност 1101-0004: 7,280,000 0 7,280,000

1101-0005
ПА - Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда

423 41
Услуге по уговору - поверено ЈП ''Градска
стамбена агенција''

44,000,000 0 44,000,000

425 42 Текуће поправке и одржавање 39,000,000 0 39,000,000

511 43
Зграде и грађевински објекти - капитално
одржавање

14,000,000 0 14,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1101-0005:

01 Приходи из буџета 97,000,000 0 97,000,000

1101-0005 о Свега за програмску активност 1101-0005: 97,000,000 0 97,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 610 - Стамбени развој

01 01 Приходи из буџета 356,480,000 0 356,480,000

620
Укупно за функционалну класификацију 620
Развој заједнице 356,480,000 0 356,480,000

Извори финансирања за Програм 1 -
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

01 Приходи из буџета 356,480,000 0 356,480,000

1101 п
Свега за Програм 1: СТАНОВАЊЕ,
УРБАНИЗАМ ИПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

356,480,000 0 356,480,000
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1102 ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

1102-0001
ПА - Управљање/одржавање јавним
осветљењем

640 Улична расвета

421 44
Стални трошкови
- извор 13 - 100.000.000 динара

100,000,000 0 100,000,000

423 45
Услуге по уговору - ''ЕПС Дистрибуција'' доо
Београд

11,350,000 0 11,350,000

425 46
Текуће поправке и одржавање
- извор 13 - 31.424.242 динара

50,000,000 0 50,000,000

426 47 Материјал - новогодишња расвета 12,000,000 0 12,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0001

01 Приходи из буџета 41,925,758 0 41,925,758

13 пренета неутрошена средства из ранијих
година - суфицит 131,424,242 0 131,424,242

1102-0001 о Свега за програмску активност 1102-0001 173,350,000 0 173,350,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 640 Улична расвета

01 Приходи из буџета 41,925,758 0 41,925,758

13
Пренета неутрошена средства из ранијих
година

131,424,242 0 131,424,242

640
Укупно за функционалну класификацију 640
Улична расвета

173,350,000 0 173,350,000

510 Управљање отпадом

1102-0002
ПА - Одржавање јавних зелених површина -
поверено ЈКП ''Чистоћа и зеленило''

424 48
Специјализоване услуге - Одржавање јавних
зелених површина- обавеза из претходне
године

5,000,000 0 5,000,000

424 49
Специјализоване услуге - Одржавање јавних
зелених површина

26,200,000 0 26,200,000

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0002

01 Приходи из буџета 31,200,000 0 31,200,000

1102-0002 о Свега за програмску активност 1102-0002 31,200,000 0 31,200,000

1102-0003
ПА - Одржавање чистоће на површинама
јавне намене - поверено ЈКП ''Чистоћа и
зеленило''

421 50
Стални трошкови - Одржавање јавно
прометних површина - обавеза из претходне
године

10,000,000 0 10,000,000

421 51
Стални трошкови - Одржавање јавно
прометних површина

36,200,000 0 36,200,000

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0003

01 Приходи из буџета 46,200,000 0 46,200,000

1102-0003 о Свега за програмску активност 1102-0003 46,200,000 0 46,200,000

1102-0004
ПА - Зоохигијена - поверено ЈКП ''Чистоћа
и зеленило''

424 52
Специјализоване услуге - Средства за
функционисање прихватилишта за псе и мачке
- обавеза из претходне године

5,000,000 0 5,000,000

424 53
Специјализоване услуге - Средства за
функционисање прихватилишта за псе и мачке

13,200,000 0 13,200,000

Извори финансирања за програмску
активност 1102-0004

01 Приходи из буџета 18,200,000 0 18,200,000

1102-0004 о Свега за програмску активност 1102-0004 18,200,000 0 18,200,000

1102-0009
Пројекат - Остале комуналне услуге -
поверено ЈКП ''Чистоћа и зеленило''

421 54 Стални трошкови - Зимска служба - обавеза из 1,000,000 0 1,000,000
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претходне године

421 55 Стални трошкови - Зимска служба 5,000,000 0 5,000,000

421 56
Стални трошкови - Комунална хигијена по
насељеним местима - обавеза из претходне
године

2,000,000 0 2,000,000

421 57
Стални трошкови - Комунална хигијена по
насељеним местима

10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за Пројекат 1102-0009

01 Приходи из буџета 18,000,000 0 18,000,000

1102-0009 о Свега за пројекат 1102-0009 18,000,000 0 18,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 510 Управљање отпадом

01 Приходи из буџета 113,600,000 0 113,600,000

510
Укупно за функционалну класификацију 510
Управљање отпадом

113,600,000 0 113,600,000

1102-0008 ПА Управљање и снабдевање водом за пиће

630 Водоснабдевање

423 58 Услуге по уговору 20,000,000 0 20,000,000

Извори финансирања за ПА1102-0008

01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000

1102-0008 о Свега за ПА1102-0008 20,000,000 0 20,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 630 Водоснабдевање

01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000

630 Укупно за функционалну класификацију 630
Водоснабдевање

20,000,000 0 20,000,000

Извори финансирања за Програм 2 -
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

01 Приходи из буџета 175,525,758 0 175,525,758

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година - суфицит

131,424,242 0 131,424,242

1102 п
Свега за Програм 2: КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

306,950,000 0 306,950,000

1501
ПРОГРАМ 3 : ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

620 Развој заједнице

1501-0001 ПА - Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента

425 59 Текуће поправке и одржавање 64,000,000 0 64,000,000

Извори финансирања за ПА: 1501-0001

01 Приходи из буџета 64,000,000 0 64,000,000

1501-0001 о Свега за ПА 1501-0001 64,000,000 0 64,000,000

1501-0002 ПА - Мере активне политике запошљавања

423 60 Услуге по уговору 4,000,000 0 4,000,000

454 61 Субвенције приватним предузећима 3,000,000 0 3,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1501-0002

01 Приходи из буџета 7,000,000 0 7,000,000

1501-0002 о Свега за програмску активност 1501-0002 7,000,000 0 7,000,000

1501-0003
ПА - Подршка економском развоју и
промоцији предузетништва

454 62
Субвенције приватним предузећима - Развој
предузетништва - по конкурсу

5,000,000 0 5,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1501-0003

01 Приходи из буџета 5,000,000 0 5,000,000
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1501-0003 о Свега за програмску активност 1501-0003 5,000,000 0 5,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 620 Развој заједнице

01 Приходи из буџета 76,000,000 0 76,000,000

620
Укупно за функционалну класификацију 620
Развој заједнице

76,000,000 0 76,000,000

Извори финансирања за Програм 3 -
ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

01 Приходи из буџета 76,000,000 0 76,000,000

1501 п
Свега за Програм 3: ЛОКАЛНО
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

76,000,000 0 76,000,000

1502 ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

4.01
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

473 Туризам

1502-0001 ПА - Управљање развојем туризма

411 63 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,695,000 0 16,695,000

412 64 Социјални доприноси на терет послодавца 2,809,500 0 2,809,500

413 65 Накнаде у натури 20,000 0 20,000

414 66 Социјална давања запосленима 280,000 0 280,000

415 67
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

690,000 0 690,000

416 68 Награде запосленима и остали посебни расходи 105,000 0 105,000

421 69 Стални трошкови 1,180,000 0 1,180,000

422 70 Трошкови путовања 100,000 0 100,000

423 71 Услуге по уговору 3,099,600 0 3,099,600

424 72 Специјализоване услуге 100,000 0 100,000

425 73 Текуће поправке и одржавање 350,000 0 350,000

426 74 Материјал 1,050,000 0 1,050,000

465 75 Остале дотације и трансфери 1,855,000 0 1,855,000

482 76 Порези, обавезне таксе и казне 380,000 0 380,000

512 77 Машине и опрема 210,000 0 210,000

523 78 Залихе робе за даљу продају 2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1502-0001

01 Приходи из буџета 30,924,100 0 30,924,100

1502-0001 о Свега за програмску активност 1502-0001 30,924,100 0 30,924,100

1502-0002 ПА - Промоција туристичке понуде

421 79 Стални трошкови 450,000 0 450,000

422 80 Трошкови путовања 430,000 0 430,000

423 81 Услуге по уговору 9,360,000 0 9,360,000

424 82 Специјализоване услуге 900,000 0 900,000

426 83 Материјал 50,000 0 50,000

Извори финансирања за програмску
активност 1502-0002

01 Приходи из буџета 11,190,000 0 11,190,000

1502-0002 о Свега за програмску активност 1502-0002 11,190,000 0 11,190,000

Извори финансирања за Главу 4.01 -
Туристичка организација града Зрењанина

01 Приходи из буџета 42,114,100 0 42,114,100

Укупно за Главу 4.01 - Туристичка
организација града Зрењанина

42,114,100 0 42,114,100
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1502-0001 ПА - Управљање развојем туризма

423 84 Услуге по уговору 5,500,000 0 5,500,000

425 85 Текуће поправке и одржавање 600,000 0 600,000

511 86 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 0 1,000,000

Извори финансирања за ПА: 1502-0001

01 Приходи из буџета 7,100,000 0 7,100,000

1502-0001 о Свега за ПА: 1502-0001 7,100,000 0 7,100,000

1502-0003
Пројекат: Средства за финансирање
манифестација од значаја за град Зрењанин

473 Развој туризма

421 87 Стални трошкови 500,000 0 500,000

423 88 Услуге по уговору 15,000,000 0 15,000,000

424 89 Специјализоване услуге 30,000,000 0 30,000,000

426 90 Материјал 100,000 0 100,000

472 91 Накнаде из буџета - награде града 600,000 0 600,000

482 92 Порези, обавезне таксе и казне 50,000 0 50,000

Извори финансирања за пројекат: 1502-0003

01 Приходи из буџета 46,250,000 0 46,250,000

1502-0003 о Свега за пројекат 1502-0003 46,250,000 0 46,250,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 473 Развој туризма

01 Приходи из буџета 95,464,100 0 95,464,100

473
Укупно за функционалну класификацију 473
Развој туризма

95,464,100 0 95,464,100

Извори финансирања за Програм 4 -
РАЗВОЈ ТУРИЗМА

01 Приходи из буџета 95,464,100 0 95,464,100

1502 п Свега за Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА 95,464,100 0 95,464,100

0101
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

421 Пољопривреда

0101-0001
ПА - Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

423 93
Услуге по уговору - Финансирање радова на
заштити, уређивању и коришћењу
пољопривредног земљишта

500,000 0 500,000

424 94

Специјализоване услуге - Финансирање радова
на заштити, уређивању и коришћењу
пољопривредног земљишта
- извор 13 - 8.791.200 - контрола плодности
земљишта

19,000,000 0 19,000,000

425 95

Текуће поправке и одржавање - Финансирање
радова на заштити, уређивању и коришћењу
пољопривредног земљишта
- извор 13 - 17.022.390 - одводњавање
пољопивредног земљишта

67,022,390 0 67,022,390

481 96
Дотације невладиним организацијама -
Финансирање радова на заштити, уређивању и
коришћењу пољопривредног земљишта

3,000,000 0 3,000,000

512 97
Машине и опреме - Финансирање радова на
заштити, уређивању и коришћењу
пољопривредног земљишта

5,000,000 0 5,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0101-0001

01 Приходи из буџета 68,708,800 0 68,708,800

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

25,813,590 0 25,813,590

0101-0001 о Свега за програмску активност 0101-0001 94,522,390 0 94,522,390
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0101-0001
ПА - Подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној
заједници

423 98
Услуге по уговору - скидање усева са
узурпираног пољопривредног земљишта

1,000,000 0 1,000,000

423 99
Услуге по уговору - финансирање рада
пољичуварске службе

20,000,000 0 20,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0101-0001

01 Приходи из буџета 21,000,000 0 21,000,000

0101-0001 о Свега за програмску активност 0101-0001 21,000,000 0 21,000,000

0101-0002 ПА - Мере подршке руралном развоју

423 100
Услуге по уговору - остале услуге
пољопривреде

1,000,000 0 1,000,000

451 101
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама и унапређење
пољопривредне производње

13,000,000 0 13,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0101-0002

01 Приходи из буџета 14,000,000 0 14,000,000

0101-0002 о Свега за програмску активност 0101-0002 14,000,000 0 14,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 421 Пољопривреда

01 Приходи из буџета 103,708,800 0 103,708,800

13
Пренета неутрошена средства из ранијих
година

25,813,590 0 25,813,590

421
Укупно за функционалну класификацију 421
Пољопривреда

129,522,390 0 129,522,390

Извори финансирања за Програм 5 -
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

01 Приходи из буџета 103,708,800 0 103,708,800

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

25,813,590 0 25,813,590

0101 п
Свега за Програм 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ

129,522,390 0 129,522,390

0401
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТАЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

560
Заштита животне средине некласификована
на другом месту

4.02 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001 ПА - Управљање заштитом животне средине

560
Заштита животне средине некласификована
на другом месту

423 102
Фонд за заштиту животне средине - услуге по
уговору

100,000 0 100,000

424 103

Фонд за заштиту животне средине -
специјализоване услуге
- извор 13 - 2.782.000 обавезе по уговору за
мониоринг
- извор 13 - 6.000.000 обавезе по уговору за
уклањање дивљих депонија

23,242,000 0 23,242,000

425 104

Фонд за заштиту животне средине - текуће
поправке и одржавање
- извор 13 - 22.551.286 обавеза по уговору за
чишћење канала

20,551,286 0 20,551,286

481 105
Фонд за заштиту животне средине - дотације
невладиним организацијама

3,000,000 0 3,000,000

511 106

Фонд за заштиту животне средине - зграде и
грађевински објекти
- извор 13 - 2.916.666 обавеза за техничку
документацију за Багљашки канал
- извор 15 - 1.787.634 обавеза за техничку
документацију за Багљашки канал

16,000,000 0 16,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0401-0001
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01 Приходи из буџета 26,855,700 0 26,855,700

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

34,249,952 0 34,249,952

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

1,787,634 0 1,787,634

0401-0001 о Свега за програмску активност 0401-0001 62,893,286 0 62,893,286

Извори финансирања за Главу 4.02 -
Буџетски фонд за заштиту животне средине

01 Приходи из буџета 26,855,700 0 26,855,700

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

34,249,952 0 34,249,952

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

1,787,634 0 1,787,634

Укупно за Главу 4.02 - Буџетски фонд за
заштиту животне средине 62,893,286 0 62,893,286

4.03 УСТАНОВА ''РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ
ЗРЕЊАНИНА''

0401-0003 ПА - Заштита природе

411 107 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 14,736,000 2,080,000 16,816,000

412 108 Социјални доприноси на терет послодавца 2,694,000 372,320 3,066,320

413 109 Накнаде у натури 5,000 0 5,000

414 110 Социјална давања запосленима 500,000 0 500,000

415 111
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

800,000 0 800,000

416 112 Награде запосленима и остали посебни расходи 220,000 0 220,000

421 113 Стални трошкови 1,500,000 0 1,500,000

422 114 Трошкови путовања 200,000 0 200,000

423 115 Услуге по уговору 2,055,000 0 2,055,000

424 116 Специјализоване услуге 3,920,000 0 3,920,000

424 117
Специјализоване услуге - Фонд за заштиту
животне средине - обавеза 2017. године

1,000,000 0 1,000,000

424 118
Специјализоване услуге - Фонд за заштиту
животне средине

3,800,000 0 3,800,000

425 119 Текуће поправке и одржавање 800,000 0 800,000

426 120 Материјал 4,430,000 0 4,430,000

465 121 Остале дотације и трансфери 1,500,000 0 1,500,000

482 122 Порези, обавезне таксе и казне 220,000 0 220,000

512 123 Машине и опрема 2,400,000 0 2,400,000

Извори финансирања за програмску
активност 0401-0003

01 Приходи из буџета 39,780,000 0 39,780,000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 2,452,320 2,452,320

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

1,000,000 0 1,000,000

0401-0003 о Свега за програмску активност 0401-0003 40,780,000 2,452,320 43,232,320

Извори финансирања за Главу 4.03 - У
''Резервати природе''

01 Приходи из буџета 39,780,000 0 39,780,000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 2,452,320 2,452,320

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

1,000,000 0 1,000,000

Укупно за Главу 4.03 - У ''Резервати
природе''

40,780,000 2,452,320 43,232,320

0401-0007
Пројекат: Сузбијање зоонозе - третирање
комараца

424 124 Специјализоване услуге 23,700,000 0 23,700,000

Извори финансирања за пројекат 0401-0007
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01 Приходи из буџета 23,700,000 0 23,700,000

0401-0007 о Свега за пројекат 0401-0007 23,700,000 0 23,700,000

0401-0008
Пројекат: Сузбијање зоонозе - уништавање
крпеља, стршљенова, амброзије и глодара

424 125 Специјализоване услуге 45,971,216 0 45,971,216

Извори финансирања за пројекат 0401-0008

01 Приходи из буџета 45,971,216 0 45,971,216

0401-0008 о Свега за пројекат 0401-0008 45,971,216 0 45,971,216

Извори финансирања за функционалну
класификацију 560 Заштита животне
средине некласификована на другом месту

01 Приходи из буџета 136,306,916 0 136,306,916

07 Донације од осталих нивоа власти 0 2,452,320 2,452,320

13
Пренета неутрошена средства из ранијих
година

35,249,952 0 35,249,952

15
Неутрошена средства донација из ранијих
година

1,787,634 0 1,787,634

560
Укупно за функционалну класификацију
560 Заштита животне средине
некласификована на другом месту

173,344,502 2,452,320 175,796,822

520 Управљање отпадним водама

0401-0004 ПА - Управљање отпадним водама

423 126
Услуге по уговору - Редовно одржавање
атмосферске канализације - поверено ЈКП
''Водовод и канализација'', Зрењанин

10,000,000 0 10,000,000

511 127 Зграде и грађевински објекти- изградња црпних
станица

26,030,000 0 26,030,000

Извори финансирања за ПА - Управљање
отпадним водама

01 Приходи из буџета 36,030,000 0 36,030,000

0401-0004 о Свега за ПА - Управљање отпадним водама 36,030,000 0 36,030,000

0401-0009
Пројекат: Изградња канализације у
насељеном месту Елемир

511 128 Зграде и грађевински објекти 13,500,000 0 13,500,000

Извори финансирања за П - Изградња
канализације у насељеном месту Елемир

01 Приходи из буџета 13,500,000 0 13,500,000

0401-0009 о
Свега за П - Изградња канализације у
насељеном месту Елемир

13,500,000 0 13,500,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 520 Управљање отпадним
водама

01 Приходи из буџета 49,530,000 0 49,530,000

520
Укупно за функционалну класификацију
520 Управљање отпадним водама

49,530,000 0 49,530,000

Извори финансирања за Програм 6 -
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

01 Приходи из буџета 185,836,916 0 185,836,916

07 Донације од осталих нивоа власти 0 2,452,320 2,452,320

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

35,249,952 0 35,249,952

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

1,787,634 0 1,787,634

0401 п
Свега за Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

222,874,502 2,452,320 225,326,822

0701
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
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0701-0002
ПА - Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре - средства остварена од
казни за прекршаје

360 Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

416 129 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,500,000 0 1,500,000

423 130 Услуге по уговору 3,800,000 0 3,800,000

425 131 Текуће поправке и одржавање 8,000,000 0 8,000,000

426 132 Mатеријал 200,000 0 200,000

511 133 Зграде и грађевински објекти 6,500,000 0 6,500,000

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002

01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000

0701-0002 о Свега за програмску активност 0701-0002 20,000,000 0 20,000,000

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

01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000

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

20,000,000 0 20,000,000

0701-0002
ПА - Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре

620 Развој заједнице

425 134
Текуће поправке и одржавање - управљање
саобраћајном инфраструктуром

49,500,000 0 49,500,000

425 135
Текуће поправке и одржавање - одржавање
саобраћајне инфраструктуре

300,000,000 0 300,000,000

425 136

Текуће поправке и одржавање - одржавање
саобраћајне инфраструктуре из средстава
остварених по основу експлоатације
минералних сировина
- извор 13 - 29.881.560 динара
- извор 01 - 30.000.000 динара

59,881,560 0 59,881,560

Извори финансирања за програмску
активност 0701-0002

01 Приходи из буџета 379,500,000 0 379,500,000

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

29,881,560 0 29,881,560

0701-0002 о Свега за програмску активност 0701-0002 409,381,560 0 409,381,560

0701-0008
Пројекат: ''Појачано одржавање коловоза у
Барској улици''

511 137 Зграде и грађевински објекти 18,063,984 0 18,063,984

Извори финансирања за Пројекат:
''Појачано одржавање коловоза у Барској
улици''

01 Приходи из буџета 18,063,984 0 18,063,984

0701-0008 о
Свега за Пројекат: ''Појачано одржавање
коловоза у Барској улици'' 18,063,984 0 18,063,984

Извори финансирања за функционалну
класификацију 620 Развој заједнице

01 Приходи из буџета 397,563,984 0 397,563,984

13
Пренета неутрошена средства из ранијих
година

29,881,560 0 29,881,560

620
Укупно за функционалну класификацију 620
Развој заједнице

427,445,544 0 427,445,544

Извори финансирања за Програм 7 -
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

01 Приходи из буџета 417,563,984 0 417,563,984

13 Пренета неутрошена средства из ранијих 29,881,560 0 29,881,560
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година

0701 п
Свега за Програм 7: ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА

447,445,544 0 447,445,544

2001
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001
ПА - Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања

911 Предшколско образовање

4.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

411 138 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 220,780,000 0 220,780,000

412 139 Социјални доприноси на терет послодавца 39,640,000 0 39,640,000

413 140 Накнаде у натури 1,028,000 0 1,028,000

414 141 Социјална давања запосленима 1,505,000 850,000 2,355,000

415 142
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

9,000,000 0 9,000,000

416 143 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,830,000 0 1,830,000

421 144 Стални трошкови 26,715,000 124,000 26,839,000

422 145 Трошкови путовања 415,000 46,000 461,000

423 146 Услуге по уговору 3,086,000 0 3,086,000

424 147 Специјализоване услуге 3,356,000 0 3,356,000

425 148 Текуће поправке и одржавање 7,586,000 0 7,586,000

426 149 Материјал 34,404,000 0 34,404,000

465 150 Остале текуће дотације по закону 18,766,000 0 18,766,000

482 151 Порези, обавезне таксе и казне 505,000 0 505,000

483 152 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000,000 0 5,000,000

512 153 Машине и опрема 3,734,000 0 3,734,000

515 154 Нематеријална имовина 200,000 0 200,000

Извори финансирања за програмску
активност 2001-0001

01 Приходи из буџета 377,550,000 0 377,550,000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 850,000 850,000

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

0 170,000 170,000

2001-0001 о
Укупно за за програмску активност 2001-
0001

377,550,000 1,020,000 378,570,000

Извори финансирања за Главу 4.04 -
Предшколска установа

01 Приходи из буџета 377,550,000 0 377,550,000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 850,000 850,000

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

0 170,000 170,000

Укупно за Главу 4.04 - Предшколска
установа

377,550,000 1,020,000 378,570,000

2001-0002
Пројекат: ''Изградња комплекса
предшколске установе у насељу Путниково''

511 155 Зграде и грађевински објекти 35,848,855 0 35,848,855

Извори финансирања за пројекат 2001-0002

01 Приходи из буџета 35,848,855 0 35,848,855

2001-0002 о Укупно за пројекат 2001-0002 35,848,855 0 35,848,855

2001-0003
Пројекат: ''Адаптација простора за дежурни
вртић Вила током целе године за јаслену
групу''

425 156 Зграде и грађевински објекти 15,445,374 0 15,445,374

Извори финансирања за пројекат 2001-0003
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01 Приходи из буџета 5,689,075 0 5,689,075

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

9,756,299 0 9,756,299

2001-0003 о Укупно за пројекат 2001-0003 15,445,374 0 15,445,374

Извори финансирања за функционалну
класификацију 911 Предшколско
образовање

01 Приходи из буџета 419,087,930 0 419,087,930

07 Донације од осталих нивоа власти 0 850,000 850,000

13
Пренета неутрошена средства из ранијих
година

0 170,000 170,000

15
Неутрошена средства донација из ранијих
година

9,756,299 0 9,756,299

911
Укупно за функционалну класификацију 911
Предшколско образовање

428,844,229 1,020,000 429,864,229

Извори финансирања за Програм 8 -
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

01 Приходи из буџета 419,087,930 0 419,087,930

07 Донације од осталих нивоа власти 0 850,000 850,000

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

0 170,000 170,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

9,756,299 0 9,756,299

2001 п
Свега за Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ

428,844,229 1,020,000 429,864,229

160
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

2002 ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001 ПА - Функционисање основних школа

912 Основно образовање

463 157 Трансфери осталим нивоима власти 300,000,000 0 300,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 2002-0001

01 Приходи из буџета 97,212,048 0 97,212,048

07 Донације од осталих нивоа власти 202,787,952 0 202,787,952

2002-0001 о Свега за програмску активност 2002-0001 300,000,000 0 300,000,000

2002-0002
Пројекат: Финансирање трошкова превоза и
смештаја ученика ометених у развоју

472 158 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,000,000 0 3,000,000

Извори финансирања за пројекат 2002 - 0002

01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000

2002-0002 о Свега за пројекат 2002-0002 3,000,000 0 3,000,000

2002-0003
Пројекат: Набавка школских торби за ђаке
прваке

423 159 Услуге по уговору 2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за пројекат 2002 - 0003

01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000

2002-0003 о Свега за пројекат 2002-0003 2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 912 Основно образовање

01 01 Приходи из буџета 102,212,048 0 102,212,048

07 07 Донације од осталих нивоа власти 202,787,952 0 202,787,952

912
Укупно за функционалну класификацију
912 Основно образовање

305,000,000 0 305,000,000

Извори финансирања за Програм 9 -
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

01 Приходи из буџета 102,212,048 0 102,212,048



30
Р
аз
де
о

Г
ла
ва

Ш
и
ф
ра

п
ро
гр
ам
ск
е

к
л
ас
и
ф
и
к
ац
и
је
/

пр
ог
ра
м
ск
е

ак
ти
вн
ос
ти
/п
р
ој
ек
та

И
зв
ор

ф
и
н
ан
си
ра
њ
а

Ф
ун
к
ц
и
он
ал
н
а

к
ла
си
ф
и
к
ац
и
ја

Е
к
он
ом
ск
а

к
ла
си
ф
и
к
ац
и
ја

П
оз
и
ц
и
ја

О П И С
Расходи и
издаци из
буџета

Расходи и
издаци из
осталих
извора

Укупни расходи
и издаци

07 Донације од осталих нивоа власти 202,787,952 0 202,787,952

2002 п
Свега за Програм 9: ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

305,000,000 0 305,000,000

2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001 ПА - Функционисање средњих школа

920 Средње образовање

463 160 Трансфери осталим нивоима власти 130,000,000 0 130,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 2003-0001

01 Приходи из буџета 130,000,000 0 130,000,000

2003-0001 о Свега за програмску активност 2003-0001 130,000,000 0 130,000,000

2003-0002
Пројекат: Суфинансирање трошкова
превоза ученика средњих школа на
територији града Зрењанина

422 161 Трошкови путовања 20,000,000 0 20,000,000

Извори финансирања за пројекат 2003 - 0002

01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000

2003-0002 о Свега за пројекат 2003-0002 20,000,000 0 20,000,000

2003-0003
Пројекат: Суфинансирање трошкова
превоза ученика средњих школа са посебним
потребама са територије града Зрењанина

472 162 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,000 0 1,500,000

Извори финансирања за пројекат 2003 - 0003

01 Приходи из буџета 1,500,000 0 1,500,000

2003-0003 о Свега за пројекат 2003-0003 1,500,000 0 1,500,000

2003-0004
Пројекат: Помоћ најбољим студентима и
ученицима за постигнуте резултате

472 163 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 8,000,000 0 8,000,000

Извори финансирања за пројекат 2003 - 0004

01 Приходи из буџета 8,000,000 0 8,000,000

2003-0004 о Свега за пројекат 2003-0004 8,000,000 0 8,000,000

2003-0005 Пројекат: ''Регресирање превоза студената''

422 164 Трошкови путовања 100,000 0 100,000

472 165 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000 0 200,000

Извори финансирања за пројекат 2003 - 0005

01 Приходи из буџета 300,000 0 300,000

2003-0005 о Свега за пројекат 2003-0005 300,000 0 300,000

2003-0006
Пројекат: ''Подстицај програмима из
области образовања и науке''

481 166 Дотације невладиним организацијама 3,000,000 0 3,000,000

Извори финансирања за пројекат 2003 - 0006

01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000

2003-0006 о Свега за пројекат 2003-0006 3,000,000 0 3,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 920 Средње образовање

01 01 Приходи из буџета 162,800,000 0 162,800,000

920
Укупно за функционалну класификацију
920 Средње образовање

162,800,000 0 162,800,000

Извори финансирања за Програм 10 -
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

01 Приходи из буџета 162,800,000 0 162,800,000

2003 п
Свега за Програм 10: СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ

162,800,000 0 162,800,000

УКУПНО ОБРАЗОВАЊЕ 467,800,000 0 467,800,000
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0901
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

090
Социјална заштита некласификована на
другом месту

0901-0001
ПА - Једнократне помоћи и други облици
помоћи

472 167
Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Средства за функционисање народне кухиње

20,000,000 0 20,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001

01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000

0901-0001 о Свега за програмску активност 0901-0001 20,000,000 0 20,000,000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

0901-0001
ПА - Једнократне помоћи и други облици
помоћи

463 168
Трансфери осталим нивоима власти - Средства
за редован рад Центра за социјални рад града
Зрењанина

12,800,000 0 12,800,000

472 169

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Средства за једнократне новчане помоћи и
трошкове сахране социјално угроженим
лицима, трошкове опремања за смештај
корисника у установе и друго

5,000,000 0 5,000,000

472 170
Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Средства за набавку огрева социјално
угроженим лицима

2,500,000 0 2,500,000

472 171
Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
помоћ породицама погинулих бораца и умрлих
војника

600,000 0 600,000

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0001

01 Приходи из буџета 20,900,000 0 20,900,000

0901-0001 о Свега за програмску активност 0901-0001 20,900,000 0 20,900,000

0901-0002
ПА - Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте смештаја

463 172
Трансфери осталим нивоима власти - Сигурна
кућа

7,500,000 0 7,500,000

463 173

Трансфери осталим нивоима власти - Дневни
боравак за децу и младе са телесним
инвалидитетом односно интелектуалним
тешкоћама - Алтернатива

4,000,000 0 4,000,000

463 174
Трансфери осталим нивоима власти -
Прихватилиште за одрасла и стара лица у
кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке

6,000,000 0 6,000,000

463 175
Трансфери осталим нивоима власти - Средства
за финансирање смештаја у прихватилиштима

1,000,000 0 1,000,000

463 176
Трансфери осталим нивоима власти - Средства
за финансирање становања уз подршку
младима који се осамостаљују

100,000 0 100,000

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0002

01 Приходи из буџета 18,600,000 0 18,600,000

0901-0002 о Свега за програмску активност 0901-0002 18,600,000 0 18,600,000

0901-0004
ПА - Саветодавно терапијске и социјално
едукативне услуге

463 177 Трансфери осталим нивоима власти 100,000 0 100,000

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0004

01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000

0901-0004 о Свега за програмску активност 0901-0004 100,000 0 100,000

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 39,600,000 0 39,600,000

0901-0008 ПА - Подршка особама са инвалидитетом

423 178 Услуге по уговору - ''Наша прича'' 7,000,000 0 7,000,000
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Извори финансирања за програмску
активност 0901-0008

01 Приходи из буџета 7,000,000 0 7,000,000

0901-0008 о Свега за програмску активност 0901-0008 7,000,000 0 7,000,000

0901-0006 ПА - Подршка деци и породици са децом

472 179
Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Накнаде породиљама за новорођенчад и
незапосленим породиљама

60,000,000 0 60,000,000

472 180
Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Пакети за новорођенчад

12,000,000 0 12,000,000

423 181 Услуге по уговору - Финансирање личног
пратиоца детета

5,000,000 0 5,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0006

01 Приходи из буџета 77,000,000 0 77,000,000

0901-0006 о Свега за програмску активност 0901-0006 77,000,000 0 77,000,000

0901-0005
ПА - Подршка реализацији програма
Црвеног крста

481 182
Дотације невладиним организацијама - Црвени
крст

3,000,000 0 3,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0005

01 Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000

0901-0005 о Свега за програмску активност 0901-0005 3,000,000 0 3,000,000

0901-0012

Пројекат: Помоћ избеглим, интерно
расељеним лицима и повратницима на
основу Споразума о реадмисији на
територији града Зрењанина

472 183
Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника

1,000,000 0 1,000,000

472 184

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Побољшање услова становања породица
избеглица - Уговор из 2017. године
- извор 01 - 20.000 динара
- извор 15 - 180.000 динара

200,000 0 200,000

472 185

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Побољшање услова становања породица
избеглица - Уговор из 2018. године
- извор 01 - 280.000 динара
- извор 15 - 2.520.000 динара

2,800,000 0 2,800,000

472 186

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Економско оснаживање избеглица кроз
доходовне активности - Уговор из 2018. године
- извор 01 - 100.000 динара
- извор 15 - 900.000 динара

1,000,000 0 1,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-0012

01 Приходи из буџета 1,400,000 0 1,400,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,600,000 0 3,600,000

0901-0012 о Свега за проjекат 0901-0012 5,000,000 0 5,000,000

0901-0011
Пројекат: Активности Канцеларије за
смањење сиромаштва

472 187
Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Друштвено користан рад

1,000,000 0 1,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0901-0011

01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000

0901-0011 о Свега за програмску активност 0901-0011 1,000,000 0 1,000,000

0901-0014
Пројекат: Подршка социо - хуманитарним
организацијама

481 188
Дотације невладиним организацијама - по
конкурсу

10,000,000 0 10,000,000
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Извори финансирања за програмску
активност 0901-0014

01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000

0901-0014 о Свега за програмску активност 0901-0014 10,000,000 0 10,000,000

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

0901-0009 Пројекат: Помоћ у кући

423 189 Услуге по уговору 3,450,000 0 3,450,000

Извори финансирања за пројекат 0901-0009

01 Приходи из буџета 3,450,000 0 3,450,000

0901-0009 о Свега за пројекат 0901-0009 3,450,000 0 3,450,000

0901-0010 Пројекат: Клуб за одрасла и стара лица

423 190 Услуге по уговору 3,450,000 0 3,450,000

Извори финансирања за пројекат 0901-0010

01 Приходи из буџета 3,450,000 0 3,450,000

0901-0010 о Свега за пројекат 0901-0010 3,450,000 0 3,450,000

УКУПНО ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 6,900,000 0 6,900,000

0901-0013
Пројекат: Финансирање градског превоза за
одређене категорије становништва

472 191 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за пројекат 0901-0013

01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000

0901-0013 о Свега за пројекат 0901-0013 10,000,000 0 10,000,000

0901-0007 ПА: Подршка рађању и родитељству

472 192 Накнаде за социјалну заштиту из буџета -
Вантелесна оплодња

2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за ПА 0901-0007

01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000

0901-0007 о Свега за ПА 0901-0007 2,000,000 0 2,000,000

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

01 Приходи из буџета 177,900,000 0 177,900,000

15
Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,600,000 0 3,600,000

090
Укупно за функционалну класификацију 090
Социјална заштита некласификована на
другом месту

181,500,000 0 181,500,000

Извори финансирања за Програм 11 -
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

01 Приходи из буџета 177,900,000 0 177,900,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,600,000 0 3,600,000

0901 п
Свега за Програм 11: СОЦИЈАЛНА И
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

181,500,000 0 181,500,000

1801 ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

760 Здравство некласификовано на другом месту

1801-0001
ПА - Функционисање установа примарне
здравствене заштите

464 193
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања - средства за делатност примарне
здравствене заштите

5,000,000 0 5,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1801-0001:

01 Приходи из буџета 5,000,000 0 5,000,000

1801-0001 о Свега за програмску активност 1801-0001 5,000,000 0 5,000,000

1801-0002 ПА - Мртвозорство



34
Р
аз
де
о

Г
ла
ва

Ш
и
ф
ра

п
ро
гр
ам
ск
е

к
л
ас
и
ф
и
к
ац
и
је
/

пр
ог
ра
м
ск
е

ак
ти
вн
ос
ти
/п
р
ој
ек
та

И
зв
ор

ф
и
н
ан
си
ра
њ
а

Ф
ун
к
ц
и
он
ал
н
а

к
ла
си
ф
и
к
ац
и
ја

Е
к
он
ом
ск
а

к
ла
си
ф
и
к
ац
и
ја

П
оз
и
ц
и
ја

О П И С
Расходи и
издаци из
буџета

Расходи и
издаци из
осталих
извора

Укупни расходи
и издаци

424 194
Специјализоване услуге - утврђивање времена
и узрока смрти ван здравствене установе

2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1801-0002:

01 Приходи из буџета 2,000,000 0 2,000,000

1801-0002 о Свега за програмску активност 1801-0002 2,000,000 0 2,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 760 Здравство
некласификовано на другом месту

01 Приходи из буџета 7,000,000 0 7,000,000

760
Укупно за функционалну класификацију 760
Здравство некласификовано на другом месту

7,000,000 0 7,000,000

Извори финансирања за Програм 12 -
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

01 Приходи из буџета 7,000,000 0 7,000,000

1801 п
Свега за Програм 12: ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

7,000,000 0 7,000,000

1201 ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

820 Услуге културе

4.05 НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ''ТОША
ЈОВАНОВИЋ''

1201-0001
ПА - Функционисање локалних установа
културе

411 195 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 57,900,000 0 57,900,000

412 196 Социјални доприноси на терет послодавца 10,400,000 0 10,400,000

413 197 Накнаде у натури 350,000 0 350,000

414 198 Социјална давања запосленима 480,000 0 480,000

415 199
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

2,000,000 0 2,000,000

416 200 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,100,000 0 2,100,000

421 201 Стални трошкови 6,000,000 0 6,000,000

422 202 Трошкови путовања 930,000 0 930,000

423 203 Услуге по уговору 10,620,000 0 10,620,000

424 204 Специјализоване услуге 1,960,000 0 1,960,000

425 205 Текуће поправке и одржавање 250,000 0 250,000

426 206 Материјал 1,830,000 0 1,830,000

465 207 Остале текуће дотације по закону 5,200,000 0 5,200,000

482 208 Порези, обавезне таксе и казне 180,000 0 180,000

512 209 Машине и опрема 100,000 0 100,000

Извори финансирања за ПА -
Функционисање локалних установа културе

01 Приходи из буџета 100,300,000 0 100,300,000

1201-0001 о
Укупно за ПА - Функционисање локалних
установа културе

100,300,000 0 100,300,000

Извори финансирања за главу 4.05 -
Народно позориште ''Тоша Јовановић''

01 Приходи из буџета 100,300,000 0 100,300,000

Укупно за Главу 4.05 - Народно позориште
''Тоша Јовановић''

100,300,000 0 100,300,000

4.06
ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''

1201-0001
ПА - Функционисање локалних установа
културе

411 210 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 26,257,000 0 26,257,000

412 211 Социјални доприноси на терет послодавца 4,708,000 0 4,708,000
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413 212 Накнаде у натури 165,000 0 165,000

414 213 Социјална давања запосленима 50,000 0 50,000

415 214
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

936,000 0 936,000

416 215 Награде запосленима и остали посебни расходи 805,000 0 805,000

421 216 Стални трошкови 2,481,000 0 2,481,000

422 217 Трошкови путовања 200,000 0 200,000

423 218 Услуге по уговору 3,225,000 0 3,225,000

424 219 Специјализоване услуге 1,193,000 0 1,193,000

425 220 Текуће поправке и одржавање 145,000 0 145,000

426 221 Материјал 549,000 0 549,000

465 222 Остале текуће дотације по закону 2,400,000 0 2,400,000

482 223 Порези, обавезне таксе и казне 400,000 0 400,000

512 224 Машине и опрема 400,000 0 400,000

515 225 Нематеријална имовина 921,000 0 921,000

522 226 Залихе производње 900,000 0 900,000

523 227 Залихе робе за даљу продају 245,000 0 245,000

Извори финансирања за ПА -
Функционисање локалних установа културе

01 Приходи из буџета 45,980,000 0 45,980,000

1201-0001 о Укупно за ПА - Функционисање локалних
установа културе

45,980,000 0 45,980,000

Извори финансирања за главу 4.06 - Градска
народна библиотека ''Жарко Зрењанин''

01 Приходи из буџета 45,980,000 0 45,980,000

Укупно за Главу 4.06 - Градска народна
библиотека ''Жарко Зрењанин'' 45,980,000 0 45,980,000

4.07 НАРОДНИ МУЗЕЈ

1201-0001
ПА - Функционисање локалних установа
културе

411 228 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 32,521,000 0 32,521,000

412 229 Социјални доприноси на терет послодавца 5,835,000 0 5,835,000

413 230 Накнаде у натури 120,000 0 120,000

414 231 Социјална давања запосленима 210,000 0 210,000

415 232
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

1,300,000 0 1,300,000

416 233 Награде запосленима и остали посебни расходи 500,000 0 500,000

421 234 Стални трошкови 5,390,000 0 5,390,000

422 235 Трошкови путовања 100,000 0 100,000

423 236 Услуге по уговору 4,770,000 0 4,770,000

424 237 Специјализоване услуге 70,000 0 70,000

425 238 Текуће поправке и одржавање 250,000 0 250,000

426 239 Материјал 500,000 0 500,000

465 240 Остале текуће дотације по закону 2,850,000 0 2,850,000

482 241 Порези, обавезне таксе и казне 25,000 0 25,000

512 242 Машине и опрема 700,000 0 700,000

Извори финансирања за ПА -
Функционисање локалних установа културе

01 Приходи из буџета 55,141,000 0 55,141,000

1201-0001 о
Укупно за ПА - Функционисање локалних
установа културе 55,141,000 0 55,141,000
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1201-0002
ПА - Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

423 243 Услуге по уговору 515,000 0 515,000

424 244 Специјализоване услуге 200,000 0 200,000

426 245 Материјал 295,000 0 295,000

515 246 Нематеријална имовина 50,000 0 50,000

523 247 Залихе робе за даљу продају 500,000 0 500,000

Извори финансирања за ПА - Јачање
културне продукције и уметничког
стваралаштва

01 Приходи из буџета 1,560,000 0 1,560,000

1201-0002 о
Укупно за ПА - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва

1,560,000 0 1,560,000

1201-0007 Пројекат: ''Пољопривредни музеј''

511 248 Зграде и грађевински објекти 0 6,653,000 6,653,000

Извори финансирања за П -
''Пољопривредни музеј''
15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

0 6,653,000 6,653,000

1201-0007 о
Укупно за пројекат: ''Пољопривредни
музеј''

0 6,653,000 6,653,000

Извори финансирања за главу 4.07 -
Народни музеј

01 Приходи из буџета 56,701,000 0 56,701,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

0 6,653,000 6,653,000

Укупно за Главу 4.07 - Народни музеј 56,701,000 6,653,000 63,354,000

4.08 САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА

1201-0001 ПА - Функционисање локалних установа
културе

411 249 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,160,000 0 11,160,000

412 250 Социјални доприноси на терет послодавца 2,000,000 0 2,000,000

413 251 Накнаде у натури 70,000 0 70,000

414 252 Социјална давања запосленима 50,000 0 50,000

415 253
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

400,000 0 400,000

416 254 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,000 0 150,000

421 255 Стални трошкови 850,000 0 850,000

422 256 Трошкови путовања 60,000 0 60,000

423 257 Услуге по уговору 2,774,000 0 2,774,000

424 258 Специјализоване услуге 140,000 0 140,000

425 259 Текуће поправке и одржавање 150,000 0 150,000

426 260 Материјал 436,000 0 436,000

465 261 Остале текуће дотације по закону 1,260,000 0 1,260,000

482 262 Порези, обавезне таксе и казне 20,000 0 20,000

Извори финансирања за ПА -
Функционисање локалних установа културе

01 Приходи из буџета 19,520,000 0 19,520,000

1201-0001 о Укупно за ПА - Функционисање локалних
установа културе

19,520,000 0 19,520,000

1201-0002
ПА - Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

422 263 Трошкови путовања 30,000 0 30,000

423 264 Услуге по уговору 250,000 0 250,000

424 265 Специјализоване услуге 200,000 0 200,000
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Извори финансирања за ПА - Јачање
културне продукције и уметничког
стваралаштва

01 Приходи из буџета 480,000 0 480,000

1201-0002 о
Укупно за ПА - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва

480,000 0 480,000

Извори финансирања за главу 4.08 -
Савремена галерија

01 Приходи из буџета 20,000,000 0 20,000,000

Укупно за Главу 4.08 - Савремена галерија 20,000,000 0 20,000,000

4.09 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

1201-0001
ПА - Функционисање локалних установа
културе

411 266 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,800,000 0 22,800,000

412 267 Социјални доприноси на терет послодавца 4,100,000 0 4,100,000

413 268 Накнаде у натури 30,000 0 30,000

414 269 Социјална давања запосленима 400,000 0 400,000

415 270
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

900,000 0 900,000

416 271 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,000 0 800,000

421 272 Стални трошкови 10,450,000 0 10,450,000

422 273 Трошкови путовања 500,000 0 500,000

423 274 Услуге по уговору 7,580,000 0 7,580,000

423 275 Услуге по уговору - Канцеларија за младе 2,600,000 0 2,600,000

424 276 Специјализоване услуге 2,500,000 0 2,500,000

425 277 Текуће поправке и одржавање 2,000,000 0 2,000,000

426 278 Материјал 750,000 0 750,000

465 279 Остале текуће дотације по закону 1,900,000 0 1,900,000

482 280 Порези, обавезне таксе и казне 50,000 0 50,000

512 281 Машине и опрема 500,000 0 500,000

523 282 Залихе робе за даљу продају 600,000 0 600,000

Извори финансирања за ПА -
Функционисање локалних установа културе

01 Приходи из буџета 58,460,000 0 58,460,000

1201-0001 о
Укупно за ПА - Функционисање локалних
установа културе

58,460,000 0 58,460,000

Извори финансирања за главу 4.09 -
Културни центар

01 Приходи из буџета 58,460,000 0 58,460,000

Укупно за Главу 4.09 - Културни центар 58,460,000 0 58,460,000

4.1 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

1201-0001
ПА - Функционисање локалних установа
културе

411 283 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,250,000 0 22,250,000

412 284 Социјални доприноси на терет послодавца 3,987,000 0 3,987,000

413 285 Накнаде у натури 76,000 0 76,000

414 286 Социјална давања запосленима 10,000 0 10,000

415 287
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

958,000 0 958,000

416 288 Награде запосленима и остали посебни расходи 10,000 0 10,000

421 289 Стални трошкови 885,000 0 885,000

422 290 Трошкови путовања 40,000 0 40,000

423 291 Услуге по уговору 1,360,000 0 1,360,000
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424 292 Специјализоване услуге 250,000 0 250,000

425 293 Текуће поправке и одржавање 980,000 0 980,000

426 294 Материјал 560,000 0 560,000

465 295 Остале текуће дотације по закону 2,380,800 0 2,380,800

482 296 Порези, обавезне таксе и казне 30,000 0 30,000

512 297 Машине и опрема 257,700 0 257,700

515 298 Нематеријална имовина 45,000 0 45,000

Извори финансирања за ПА -
Функционисање локалних установа културе

01 Приходи из буџета 34,079,500 0 34,079,500

1201-0001 о
Укупно за ПА - Функционисање локалних
установа културе

34,079,500 0 34,079,500

Извори финансирања за главу 4.10 -
Историјски архив

01 Приходи из буџета 34,079,500 0 34,079,500

Укупно за Главу 4.10 - Историјски архив 34,079,500 0 34,079,500

4.11
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ

1201-0001
ПА - Функционисање локалних установа
културе

411 299 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,000,000 0 11,000,000

412 300 Социјални доприноси на терет послодавца 1,970,000 0 1,970,000

413 301 Накнаде у натури 30,000 0 30,000

414 302 Социјална давања запосленима 400,000 10,000 410,000

415 303
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

450,000 0 450,000

416 304 Награде запосленима и остали посебни расходи 300,000 0 300,000

421 305 Стални трошкови 1,550,000 225,000 1,775,000

422 306 Трошкови путовања 130,000 40,000 170,000

423 307 Услуге по уговору 1,800,000 60,000 1,860,000

424 308 Специјализоване услуге 52,000 5,000 57,000

425 309 Текуће поправке и одржавање 400,000 40,000 440,000

426 310 Материјал 450,000 100,000 550,000

465 311 Остале текуће дотације по закону 1,300,000 0 1,300,000

482 312 Порези, обавезне таксе и казне 20,000 0 20,000

512 313 Машине и опрема 1,500,000 20,000 1,520,000

Извори финансирања за ПА -
Функционисање локалних установа културе

01 Приходи из буџета 21,352,000 0 21,352,000

07 Донације од осталих нивоа власти 0 500,000 500,000

1201-0001 о Укупно за ПА - Функционисање локалних
установа културе

21,352,000 500,000 21,852,000

1201-0008
Пројекат: Партерно уређење унутрашњег
дворишта - атријума Великобечкеречке
штедионице у Зрењанину

425 314 Текуће поправке и одржавање 4,858,548 0 4,858,548

Извори финансирања за пројекат Партерно
уређење унутрашњег дворишта - атријума
Великобечкеречке штедионице у Зрењанину

01 Приходи из буџета 1,638,240 0 1,638,240

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,220,308 0 3,220,308

1201-0008 о
Укупно за пројекат: Партерно уређење
унутрашњег дворишта - атријума
Великобечкеречке штедионице у Зрењанину

4,858,548 0 4,858,548
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Извори финансирања за главу 4.11 - Завод за
заштиту споменика културе

01 Приходи из буџета 22,990,240 0 22,990,240

07 Донације од осталих нивоа власти 0 500,000 500,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,220,308 0 3,220,308

Укупно за Главу 4.11 - Завод за заштиту
споменика културе

26,210,548 500,000 26,710,548

1201-0009
Пројекат: ''Подстицање аматерског
културног и уметничког стваралаштва - по
конкурсу''

481 315 Дотације невладиним организацијама 8,000,000 0 8,000,000

Извори финансирања за пројекат 1201-0009

01 Приходи из буџета 8,000,000 0 8,000,000

1201-0009 о Укупно за пројекат 1201-0009 8,000,000 0 8,000,000

1201-0010
Пројекат: ''Обнова Велико Бечкеречке
штедионице у Зрењанину - санација и
рестаурација дворишних фасада"

511 316 Зграде и грађевински објекти 4,209,223 0 4,209,223

Извори финансирања за пројекат 1201-0010

01 Приходи из буџета 1,396,651 0 1,396,651

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

2,812,572 0 2,812,572

1201-0010 о Укупно за пројекат 1201-0010 4,209,223 0 4,209,223

Извори финансирања за функционалну
класификацију 820 Услуге културе

01 Приходи из буџета 347,907,391 0 347,907,391

07 Донације од осталих нивоа власти 0 500,000 500,000

15
Неутрошена средства донација из ранијих
година

6,032,880 6,653,000 12,685,880

820
Укупно за функционалну класификацију 820
Услуге културе

353,940,271 7,153,000 361,093,271

1201-0004
ПА - Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања

830 Јавно информисање

423 317 Услуге по уговору 10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1201-0004

01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000

1201-0004 о Свега за програмску активност 1201-0004 10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 830 Јавно информисање

01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000

830
Укупно за функционалну класификацију 830
Јавно информисање

10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за Програм 13 -
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

01 Приходи из буџета 357,907,391 0 357,907,391

07 Донације од осталих нивоа власти 0 500,000 500,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

6,032,880 6,653,000 12,685,880

1201 п Свега за за програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 363,940,271 7,153,000 371,093,271

1301
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

1301-0004
ПА - Функционисање локалних спортских
објеката

810 Услуге рекреације и спорта
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4.12
ЈАВНА УСТАНОВА "СПОРТСКИ
ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН

411 318 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 37,590,000 0 37,590,000

412 319 Социјални доприноси на терет послодавца 6,728,800 0 6,728,800

413 320 Накнаде у натури 90,000 0 90,000

414 321 Социјална давања запосленима 600,000 0 600,000

415 322
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

1,900,000 0 1,900,000

416 323 Награде запосленима и остали посебни расходи 750,000 0 750,000

421 324 Стални трошкови 40,867,420 0 40,867,420

422 325 Трошкови путовања 100,000 0 100,000

423 326 Услуге по уговору 3,164,580 0 3,164,580

424 327 Специјализоване услуге 1,330,000 0 1,330,000

425 328 Текуће поправке и одржавање 3,208,800 0 3,208,800

426 329 Материјал 3,700,000 0 3,700,000

465 330 Остале текуће дотације по закону 1,570,400 0 1,570,400

483 331 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000 0 100,000

511 332 Зграде и грађевински објекти 500,000 0 500,000

512 333 Машине и опрема 300,000 0 300,000

513 334 Остале некретнине и опрема 6,500,000 0 6,500,000

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0004

01 Приходи из буџета 109,000,000 0 109,000,000

1301-0004 о Укупно за пројектну активност 1301-0004 109,000,000 0 109,000,000

Извори финансирања за Главу 4.12:

01 Приходи из буџета 109,000,000 0 109,000,000

Укупно за Главу 4.12: 109,000,000 0 109,000,000

УКУПНО ЗА ЈАВНУ УСТАНОВУ
"СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ЗРЕЊАНИН

109,000,000 0 109,000,000

1301-0001
ПА - Подршка локалним спортским
организацијама удружењима и савезима

481 335 Дотације невладиним организацијама 70,000,000 0 70,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001

01 Приходи из буџета 70,000,000 0 70,000,000

1301-0001 о Укупно за програмску активност 1301-0001 70,000,000 0 70,000,000

1301-0007
Пројекат: "Реконструкција атлетске стазе у
Зрењанину"

511 336 Зграде и грађевински објекти 198,456,938 0 198,456,938

Извори финансирања за пројекат 1301-0007

01 Приходи из буџета 78,345,694 0 78,345,694

07 Донације од осталих нивоа власти 120,111,244 0 120,111,244

1301-0007 о Укупно за пројекат 1301-0007 198,456,938 0 198,456,938

1301-0008
Пројекат: ''Адаптација Дома борилачких
спортова''

511 337 Зграде и грађевински објекти 3,681,597 0 3,681,597

Извори финансирања за пројекат: 0602-0026

01 Приходи из буџета 1,223,000 0 1,223,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

2,458,597 0 2,458,597

1301-0008 о Свега за пројекат 0602-0026 3,681,597 0 3,681,597

1301-0009
Пројекат: ''Радови на изградњи трибине
стадиона ФК Русанда у Меленцима''
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511 338
Зграде и грађевински објекти - капитално
одржавање

19,439,976 0 19,439,976

Извори финансирања за пројекат: 0602-0024

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

19,439,976 0 19,439,976

1301-0009 о Свега за пројекат 0602-0024 19,439,976 0 19,439,976

Извори финансирања за функционалну
класификацију 810 Услуге рекреације и
спорта

01 Приходи из буџета 258,568,694 0 258,568,694

07 Донације од осталих нивоа власти 120,111,244 0 120,111,244

15
Неутрошена средства донација из ранијих
година

21,898,573 0 21,898,573

810
Укупно за функционалну класификацију 810
Услуге рекреације и спорта

400,578,511 0 400,578,511

Извори финансирања за Програм 14 -
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

01 Приходи из буџета 258,568,694 0 258,568,694

07 Донације од осталих нивоа власти 120,111,244 0 120,111,244

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

21,898,573 0 21,898,573

1301 п
Свега за Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

400,578,511 0 400,578,511

0602
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0001
ПА - Функционисање локалне самоуправе и
градских општина

130 Опште услуге

411 339 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 284,400,000 0 284,400,000

412 340 Социјални доприноси на терет послодавца 51,000,000 0 51,000,000

413 341 Накнаде у натури 800,000 0 800,000

414 342 Социјална давања запосленима 12,260,000 0 12,260,000

415 343
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

11,000,000 0 11,000,000

416 344 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,214,000 0 4,214,000

421 345 Стални трошкови 40,000,000 0 40,000,000

422 346 Трошкови путовања 1,600,000 0 1,600,000

423 347 Услуге по уговору 55,000,000 0 55,000,000

424 348 Специјализоване услуге 14,000,000 0 14,000,000

425 349 Текуће поправке и одржавање 13,000,000 0 13,000,000

426 350 Материјал 20,000,000 0 20,000,000

465 351 Остале текуће дотације по закону 30,000,000 0 30,000,000

482 352 Порези, обавезне таксе и казне 20,000,000 0 20,000,000

483 353 Новчане казне и пенали по решењу судова 30,000,000 0 30,000,000

511 354 Зграде и грађевински објекти 5,640,000 0 5,640,000

512 355 Машине и опрема 13,000,000 0 13,000,000

515 356 Нематеријална имовина 2,700,000 0 2,700,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0001:

01 Приходи из буџета 608,614,000 0 608,614,000

0602-0001 о Свега за програмску активност 0602-0001: 608,614,000 0 608,614,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 130 Опште услуге

01 Приходи из буџета 608,614,000 0 608,614,000

130
Укупно за функционалну класификацију 130
Опште услуге

608,614,000 0 608,614,000
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160
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

0602-0009 ПА - Текућа буџетска резерва

499 357 Текућа буџетска резерва 30,000,000 0 30,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0009:

01 Приходи из буџета 30,000,000 0 30,000,000

0602-0009 о Свега за програмску активност 0602-0009 30,000,000 0 30,000,000

0602-0010 ПА - Стална буџетска резерва

499 358 Стална буџетска резерва 1,000,000 0 1,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0010:

01 Приходи из буџета 1,000,000 0 1,000,000

0602-0010 о Свега за програмску активност 0602-0010 1,000,000 0 1,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 160 Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту

01 Приходи из буџета 31,000,000 0 31,000,000

160
Укупно за функционалну класификацију 160
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

31,000,000 0 31,000,000

Извори финансирања за Програм 16 -
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

01 Приходи из буџета 639,614,000 0 639,614,000

0602 п
Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

639,614,000 0 639,614,000

СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА

0602
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0003 ПА - Сервисирање јавног дуга

170 Трансакције јавног дуга

441 359 Отплата домаћих камата 18,500,000 0 18,500,000

444 360 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 0 1,000,000

611 361 Отплата главнице домаћим кредиторима 161,500,000 0 161,500,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0003:

01 Приходи из буџета 181,000,000 0 181,000,000

0602-0003 о Свега за програмску активност 0602-0003: 181,000,000 0 181,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 170 Трансакције јавног дуга

01 Приходи из буџета 181,000,000 0 181,000,000

170
Укупно за функционалну класификацију 170
Трансакције везане за јавни дуг

181,000,000 0 181,000,000

Извори финансирања за Програм 15 -
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

01 Приходи из буџета 181,000,000 0 181,000,000

0602 п
Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 181,000,000 0 181,000,000

0602
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Средства за финансирање ванредних
ситуација

0602-0014 ПА - Управљање у ванредним ситуацијама

360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

423 362 Услуге по уговору 600,000 0 600,000

425 363 Текуће поправке и одржавање 600,000 0 600,000
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426 364 Материјал 600,000 0 600,000

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

01 Приходи из буџета 1,800,000 0 1,800,000

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

1,800,000 0 1,800,000

320 Противпожарна заштиа

481 365
Дотације невладиним организацијама - конкурс
за противпожарну заштиту

4,000,000 0 4,000,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 320 Противпожарна заштита

01 Приходи из буџета 4,000,000 0 4,000,000

320
Укупно за функционалну класификацију 320
Противпожарна заштита

4,000,000 0 4,000,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0014

01 Приходи из буџета 5,800,000 0 5,800,000

0602-0014 о Свега за програмску активност 0602-0014 5,800,000 0 5,800,000

Извори финансирања за Програм 15 -
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

01 Приходи из буџета 5,800,000 0 5,800,000

0602 п
Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 5,800,000 0 5,800,000

0602
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0016 Пројекат: "Подршка верским заједницама"

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

481 366
Дотације невладиним организацијама - верским
заједницама

10,000,000 0 10,000,000

Извори финансирања за пројекат 0602-0016

01 Приходи из буџета 10,000,000 0 10,000,000

0602-0016 о Свега за пројекат 0602-0016 10,000,000 0 10,000,000

0602-0007
ПА - Функционисање националних савета
националних мањина

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

481 367 Дотације невладиним организацијама 100,000 0 100,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0007:

01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000

0602-0007 о Свега за програмску активност 0602-0007: 100,000 0 100,000

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

01 Приходи из буџета 10,100,000 0 10,100,000

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

10,100,000 0 10,100,000

0602-0017
Пројекат: Трансфер самодоприноса за
изградњу болнице

490 Економски послови некласификовани на
другом месту

463 368
Трансфери осталим нивоима власти - средстава
самодоприноса за изградњу болнице

100,000 0 100,000

Извори финансирања за пројекат 0602-0017

01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000
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0602-0017 о Свега за пројекат 0602-0017 100,000 0 100,000

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

01 Приходи из буџета 100,000 0 100,000

490
Укупно за функционалну класификацију 490
Економски послови некласификовани на
другом месту

100,000 0 100,000

Извори финансирања за Програм 15 -
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

01 Приходи из буџета 10,200,000 0 10,200,000

0602 п
Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

10,200,000 0 10,200,000

0602
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0002 ПА - Функционисање месних заједница

160
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

4.13
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - РАСХОДИ КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА БУЏЕТА

411 369 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,930,000 0 22,930,000

412 370 Социјални доприноси на терет послодавца 4,112,000 0 4,112,000

413 371 Накнаде у натури 36,000 0 36,000

414 372 Социјална давања запосленима 1,000 0 1,000

415 373
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

508,000 0 508,000

416 374 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,000 0 1,000

421 375 Стални трошкови 18,448,000 0 18,448,000

422 376 Трошкови путовања 449,000 0 449,000

423 377 Услуге по уговору 35,613,000 0 35,613,000

424 378 Специјализоване услуге 4,221,000 0 4,221,000

425 379 Текуће поправке и одржавање 17,209,756 0 17,209,756

426 380 Материјал 3,445,000 0 3,445,000

465 381 Остале текуће дотације по закону 2,666,000 0 2,666,000

482 382 Порези, обавезне таксе и казне 1,418,000 0 1,418,000

483 383 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,393,246 0 2,393,246

512 384 Машине и опрема 161,480 0 161,480

УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 113,612,482 0 113,612,482

Извори финансирања за Главу 4.13

01 Приходи из буџета 109,643,700 0 109,643,700

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,968,782 0 3,968,782

Укупно за Главу 4.13 113,612,482 0 113,612,482

4.14
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - РАСХОДИ КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА
САМОДОПРИНОСА

422 385 Трошкови путовања 165,000 0 165,000

423 386 Услуге по уговору 3,408,000 0 3,408,000

424 387 Специјализоване услуге 4,147,000 0 4,147,000

425 388 Текуће поправке и одржавање 10,007,000 0 10,007,000

426 389 Материјал 4,009,000 0 4,009,000

472 390 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 940,000 0 940,000

481 391 Дотације невладиним организацијама 15,150,000 0 15,150,000

482 392 Порези, обавезне таксе и казне 195,000 0 195,000
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483 393 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,310,000 0 1,310,000

511 394 Зграде и грађевински објекти 2,900,000 0 2,900,000

512 395 Машине и опрема 2,232,000 0 2,232,000

УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -
САМОДОПРИНОС

44,463,000 0 44,463,000

Извори финансирања за Главу 4.14

01 Приходи из буџета 17,463,000 0 17,463,000

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

27,000,000 0 27,000,000

Укупно за Главу 4.14 44,463,000 0 44,463,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0002:

01 Приходи из буџета 127,106,700 0 127,106,700

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

27,000,000 0 27,000,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,968,782 0 3,968,782

0602-0002 о Свега за програмску активност 0602-0002: 158,075,482 0 158,075,482

0602-0012
Пројекат: Рекултивација позајмишта песка
у Меленцима - 2 фаза

425 396 Текуће поправке и одржавање 3,874,229 0 3,874,229

Извори финансирања за Пројекат:
Рекултивација позајмишта песка у
Меленцима - 2 фаза

01 Приходи из буџета 287,741 0 287,741

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

3,586,488 0 3,586,488

0602-0012 о
Укупно за Пројекат: Рекултивација
позајмишта песка у Меленцима - 2 фаза

3,874,229 0 3,874,229

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

01 Приходи из буџета 127,394,441 0 127,394,441

13
Пренета неутрошена средства из ранијих
година

27,000,000 0 27,000,000

15
Неутрошена средства донација из ранијих
година

7,555,270 0 7,555,270

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

161,949,711 0 161,949,711

Извори финансирања за Програм 15 -
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

01 Приходи из буџета 127,394,441 0 127,394,441

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

27,000,000 0 27,000,000

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

7,555,270 0 7,555,270

0602 п
Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

161,949,711 0 161,949,711

Извори финансирања за Раздео 4 - Градска
управа

01 Приходи из буџета 3,860,064,062 0 3,860,064,062

07 Донације од осталих нивоа власти 322,899,196 3,802,320 326,701,516

08 Донације од невладиних организација и
појединаца

0 0 0

13 Пренета неутрошена средства из ранијих
година

249,369,344 170,000 249,539,344

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

50,630,656 6,653,000 57,283,656

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ГРАДСКА УПРАВА 4,482,963,258 10,625,320 4,493,588,578

0602
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ



46
Р
аз
де
о

Г
ла
ва

Ш
и
ф
ра

п
ро
гр
ам
ск
е

к
л
ас
и
ф
и
к
ац
и
је
/

пр
ог
ра
м
ск
е

ак
ти
вн
ос
ти
/п
р
ој
ек
та

И
зв
ор

ф
и
н
ан
си
ра
њ
а

Ф
ун
к
ц
и
он
ал
н
а

к
ла
си
ф
и
к
ац
и
ја

Е
к
он
ом
ск
а

к
ла
си
ф
и
к
ац
и
ја

П
оз
и
ц
и
ја

О П И С
Расходи и
издаци из
буџета

Расходи и
издаци из
осталих
извора

Укупни расходи
и издаци

0602-0004 ПА - Општинско јавно правобранилаштво

5
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

330 ПА - Судови

411 397 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,592,000 0 8,592,000

412 398 Социјални доприноси на терет послодавца 1,550,000 0 1,550,000

413 399 Накнаде у натури 50,000 0 50,000

414 400 Социјална давања запосленима 200,000 0 200,000

415 401
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

400,000 0 400,000

416 402 Награде запосленима и остали посебни расходи 150,500 0 150,500

421 403 Стални трошкови 115,000 0 115,000

422 404 Трошкови путовања 50,000 0 50,000

423 405 Услуге по уговору 250,000 0 250,000

425 406 Текуће поправке и одржавање 50,000 0 50,000

426 407 Материјал 400,000 0 400,000

465 408 Остале текуће дотације по закону 900,000 0 900,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0004

01 Приходи из буџета 12,707,500 0 12,707,500

0602-0004 о Укупно за програмску активност 0602-0004 12,707,500 0 12,707,500

Извори финансирања за функционалну
класификацију 330 Судови

01 Приходи из буџета 12,707,500 0 12,707,500

330
Укупно за функционалну класификацију 330
Судови

12,707,500 0 12,707,500

Извори финансирања за Програм 15 -
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

01 Приходи из буџета 12,707,500 0 12,707,500

0602 п
Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

12,707,500 0 12,707,500

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

12,707,500 0 12,707,500

0602
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0005 ПА - Заштитник грађана

6 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

330 Судови

411 409 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,500,000 0 4,500,000

412 410 Социјални доприноси на терет послодавца 810,000 0 810,000

413 411 Накнаде у натури 1,000 0 1,000

414 412 Социјална давања запосленима 50,000 0 50,000

415 413
Накнаде трошкова за запослене - превоз на
посао и са посла

175,000 0 175,000

422 414 Трошкови путовања 50,000 0 50,000

465 415 Остале текуће дотације по закону 600,000 0 600,000

Извори финансирања за програмску
активност 0602-0005

01 Приходи из буџета 6,186,000 0 6,186,000

0602-0005 о Укупно за програмску активност 0602-0005 6,186,000 0 6,186,000

Извори финансирања за функционалну
класификацију 330 Судови

01 Приходи из буџета 6,186,000 0 6,186,000
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330
Укупно за функционалну класификацију
330 Судови

6,186,000 0 6,186,000

Извори финансирања за Програм 15 -
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

01 Приходи из буџета 6,186,000 0 6,186,000

0602 п
Свега за Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

6,186,000 0 6,186,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6 ЗАШТИТНИК
ГРАЂАНА

6,186,000 0 6,186,000

Извори финансирања за укупне расходе и
издатке

01 Приходи из буџета 3,986,451,562 0 3,986,451,562

07 Донације од осталих нивоа власти 322,899,196 3,802,320 326,701,516

13
Пренета неутрошена средства из ранијих
година

249,369,344 170,000 249,539,344

15 Неутрошена средства донација из ранијих
година

50,630,656 6,653,000 57,283,656

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,609,350,758 10,625,320 4,619,976,078
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Програм/ПА

Шифра Циљ Индикатор

Вредност у
базној
години
(2018)

Циљана
вредност
2019

Циљана
вредност
2020

Циљана
вредност
2021

Расходи и
издаци из
буџета

Расходи и
издаци из
осталих
извора

Укупни
расходи и
издациПројекат

1 - Урбанизам и
просторно планирање

1101
Просторни развој у складу
са плановима

Проценат покривености
територије
урбанистичком планском
документацијом

100% 100% 100% 100% 356,480,000 0 356,480,000

ПА: Просторно и
урбанистичко
планирање

0001

Повећање покривености
територије планском и
урбанистичком
документацијом

Усвојен просторни план
града

да да да да 55,200,000 0 55,200,000

ПА: Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

0002
Ефикасно администрирање
захтева за издавање
грађевинских дозвола

Проценат издатих
грађевинских дозвола у
односу на број
поднесених захтева

95.8% 98.0% 100.0% 100.0% 115,000,000 0 115,000,000

ПА: Управљање
грађевинским
земљиштем

0003
Стављање у функцију
грађевинског земљишта

Број локација комунално
опремљеног земљишта за
рад и пословање (зоне)

4 5 5 5 82,000,000 0 82,000,000

ПА: Стамбена подршка 0004
Планско управљање
стамбеном подршком

Број станова у јавној
својини у режиму
непрофитног закупа

10 15 20 20 7,280,000 0 7,280,000

ПА: Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда

0005
Очување и унапређење
стамбеног фонда

Однос издатог пословног и
стамбеног простора у
односу на укупан пословни
и стамбени простор

70.5% 75.0% 80.0% 80.0% 97,000,000 0 97,000,000

2 - Комунална
делатност

1102

Повећање покривености
насеља и територије
рационалним јавним
осветљењем

Укупна количина
потрошене електричне
енергије (годишње) kWh

9,000,000 8,700,000 8,500,000 8,400,000 306,950,000 0 306,950,000
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ПА:
Управљање/одржавање
јавним осветљењем

0001

Ефикасно и рационално
спровођење јавног
осветљења и минималан
негативан утицај на
животну средину

Удео енергетски
ефикасних сијалица у
укупном броју сијалица
јавног осветљења

43% 60% 80% 100% 173,350,000 0 173,350,000

ПА: Одржавање јавних
зелених површина -
поверено ЈКП ''Чистоћа
и зеленило''

0002

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила

Број м² јавних зелених
површина на којима се
уређује и одржава зеленило

1,000,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 31,200,000 0 31,200,000

ПА: Одржавање чистоће
на површинама јавне
намене - поверено ЈКП
''Чистоћа и зеленило''

0003

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће јавних
површина

Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавно -
прометних површина

80 85 85 85 46,200,000 0 46,200,000

ПА: Зоохигијена -
поверено ЈКП ''Чистоћа
и зеленило''

0004
Унапређење заштите од
заразних и других болести
које преносе животиње

Висина наканаде за штете
од уједа од паса и мачака
луталица (у 000)

5,350 4,000 4,000 3,000 18,200,000 0 18,200,000

ПА: Управљање и
снабдевање водом за
пиће

0008
Адекватан квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Број кварова по км
водоводне мреже

1.5 1,5 1 1 20,000,000 0 20,000,000

Пројекат: Остале
комуналне услуге -
поверено ЈКП ''Чистоћа
и зеленило''

0009

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања

Однос издатог пословног и
стамбеног простора у
односу на укупан пословни
и стамбени простор

70.5% 75.0% 80.0% 80.0% 18,000,000 0 18,000,000

3 -Локални економски
развој

1501
Повећање запослености на
територији града

Број евидентираних
незапослених лица на
евиденцији НСЗ
(разврстаних по полу и
старости)

6.052
жене
3.027

мушкарци
3.025

5.000
жене
2.500

ушкарци
2.500

5.000
жене
2.500

мушкарци
2.501

5.000
жене
2.500

мушкарци
2.502

76,000,000 0 76,000,000

ПА: Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

0001
Успостављање
функционалне пословне
инфраструктуре

Степен искоришћености
земљишта/простора у
индустријским
зонама

50% 50% 60% 60% 64,000,000 0 64,000,000
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ПА: Мере активне
политике запошљавања

0002
Повећање броја запослених
кроз мере активне политике
запошљавања

Број новозапослених кроз
реализацију мера активне
политике запошљавања -
јавни рад

20
жене 6

мушкарци
14

40
жене 20
мушкарци

20

40
жене 20
мушкарци

20

40
жене 20
мушкарци

20

7,000,000 0 7,000,000

ПА: Подршка
економском развоју и
промоцији
предузетништва

0003
Подстицаји града за развој
предузетништва

Број подржаних пројеката
који промовишу
предузетништво

1 3 3 3 5,000,000 0 5,000,000

4 - Развој туризма 1502
Повећање прихода од
туризма

Пораст прихода од
боравишне таксе

2,320,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 95,464,100 0 95,464,100

ПА: Управљање
развојем туризма

0001
Повећање квалитета
туристичке понуде и услуге

Број уређених и на
адекватан начин
обележених (туристичка
сигнализација)
туристичких локалитета у
граду у односу на укупан
број локалитета

28 28 28 28 38,024,100 0 38,024,100

ПА: Промоција
туристичке понуде

0002
Адекватна промоција
туристичке понуде града на
циљаним тржиштима

Број догађаја који
промовишу туристичку
понуду града/општине у
земљи на којима учестбује
ТО града/општине

5 6 6 6 11,190,000 0 11,190,000

Пројекат: Средства за
финансирање
манифестација од
значаја за град
Зрењанин

0003
Адекватна промоција
туристичке понуде општине
на циљаним тржиштима

Број дистрибутиног
пропагандног материјала

9,950 10,000 11,000 12,000 46,250,000 0 46,250,000

5 - Пољопривреда и
рурални развој

0101
Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Број корисника мера
усвојене пољопривредне
политике

168 170 170 170 129,522,390 0 129,522,390

ПА: Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

0001

Ефикасно управљање
пољопривредним
земљиштем у државној
својини

Проценат обухваћености
пољопривредног земљишта
у годишњем програму
заштите, уређења и
коришћења
пољопривредног земљишта

100% 100% 100% 100% 115,522,390 0 115,522,390
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ПА: Мере подршке
руралном развоју

0002
Изградња одрживог,
ефикасног и конкурентног
пољопривредног сектора

Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава која су
корисници кредитне
подршке у односу на
укупан број
пољопривредних
газдинстава

2% 3% 4% 4% 14,000,000 0 14,000,000

6 - Заштита животне
средине

0401
Унапређење квалитета
животне средине

Број дана у току године с
прекорачењем граничних
вредности квалитета
ваздуха

254 100 100 100 209,374,502 2,452,320 211,826,822

ПА: Управљање
заштитом животне
средине

0001

Испуњење обавеза у складу
са законима у домену
постојања стратешких и
оперативних планова као и
мера забране и ограничења
утицаја на животну средину

Усвојен програм заштите
животне средине са
акционим планом

да да да да 62,893,286 0 62,893,286

ПА: Заштита природе 0003
Унапређење заштите
природних вредности

Број подручја која су
проглашена заштићеним
подручјем III категорије

3 3 3 3 40,780,000 2,452,320 43,232,320

ПА: Управљање
отпадним водама

0004

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
уклањања отпадних вода

Проценат покривености
територије услугама
прикупљања и одвођења
отпадних вода (мерено
кроз број насеља у односу
на укупан број насеља)

55% 55% 55% 55% 36,030,000 0 36,030,000

Пројекат: Сузбијање
зоонозе - третирање
комараца

0007
Заштита здравља људи,
домаћих животиња и
кућних љубимаца

Укупна површина ха на
којима се врши третман
комараца

33,000 33,000 33,000 33,000 23,700,000 0 23,700,000

Пројекат: Сузбијање
зоонозе - уништавање
крпеља, стршљенова,
амброзије и глодара

0008
Заштита здравља људи,
домаћих животиња и
кућних љубимаца

Укупна на којима се врши
уништавање крпеља,
стршљенова, амброзије и
глодара

246 246 246 246 45,971,216 0 45,971,216
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Пројекат: Изградња
канализације у
насељеном месту
Елемир

0009

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
уклањања отпадних вода

Проценат покривености
насељеног места Елемир
услугама уклљњања
отпадних вода

75% 85% 85% 85% 13,500,000 0 13,500,000

7 - Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0701

Развијеност
инфраструктуре у
коннтексту доприноса
социо економском развоју

Дужина изграђених
саобраћајница које су у
надлежности града

10 5 7 10 447,445,544 0 447,445,544

ПА: Управљање и
одржавање саобраћајне
инфраструктуре

0002

Одржавање квалитета улица
кроз реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача

Проценат санираних
путева од укупне дужине
путне мреже која захтева
санацију и/или
реконструкцију

30% 50% 60% 60% 429,381,560 0 429,381,560

Пројекат: ''Појачано
одржавање коловоза у
Барској улици''

0008

Одржавање квалитета улица
кроз реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача

Број м санираног или
реконструисаног путева

795 0 0 10 18,063,984 0 18,063,984

8 - Предшколско
васпитање и
образовање

2001

Повећање обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

Проценат деце која су
уписана у предшколске
установе у односу на
укупан број пријављене
деце

100% 100% 100% 100% 428,844,229 1,020,000 429,864,229

ПА: Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и образовања

0001
Унапређење квалитета
предшколског образовања и
васпитања

Број посебних и
специјалних програма у
објекту предшколске
установе

18 18 20 20 377,550,000 1,020,000 378,570,000

Пројекат: ''Изградња
комплекса предшколске
установе у насељу
Путниково''

0002
Унапређење квалитета
предшколског образовања и
васпитања

Број група у новом објекту
предшколске установе

0 6 6 6 35,848,855 0 35,848,855

Пројекат: ''Адаптација
простора за дежурни
вртић Вила током целе
године за јаслену групу''

0003
Усклађивање рада и
родитељства

Број група у другој смени
рада вртића

0 2 2 2 15,445,374 0 15,445,374
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9 - Основно
образовање и
васпитање

2002
Потпуни обухват
основним образовањем и
васпитањем

Број деце која су
обухваћена основним
васпитањем

9,246 9,429 9,428 9,428 305,000,000 0 305,000,000

ПА: Функционисање
основних школа

0001

Обезбеђени прописани
услови за васпитно -
образовни рад са децом у
основним школама

Просечан број ученика по
одељењу

19 23 23 23 300,000,000 0 300,000,000

Пројекат: Финансирање
трошкова превоза и
смештаја ученика
ометених у развоју

0002
Повећање доступности и
приступачности основног
образовања деци

Број ученика основних
школа са посебним
потребама који користе
услуге превоза и смештаја

8 8 9 9 3,000,000 0 3,000,000

Пројекат: Набавка
школских торби за ђаке
прваке

0003
Унапређење квалитета
образовања и васпитања у
основним школама

Број ученика који су
уписали први разред на
територији града
Зрењанина

1,024 1,100 1,100 1,100 2,000,000 0 2,000,000

10 - Средње
образовање

2003
Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Број деце која су
обухваћана средњим
образовањем

5,498 5,498 5,498 5,498 162,800,000 0 162,800,000

ПА: Функционисање
средњих школа

0001

Обезбеђени прописани
услови за васпитно -
образовни рад у средњим
школама и безбедно
одвијање наставе

Просечан број ученика по
одељењу

23 25 25 25 130,000,000 0 130,000,000

Пројекат:
Суфинансирање
трошкова превоза
ученика средњих школа
на територији града
Зрењанина

0002
Унапређење квалитета
образовања у средњим
школама

Број ученика средњих
школа који користе услуге
превоза

1,771 1,800 1,800 1,800 20,000,000 0 20,000,000

Пројекат:
Суфинансирање
трошкова превоза
ученика средњих школа
са посебним потребама
са територије града
Зрењанина

0003

Ефикасно средње
образовање и васпитање и
рационална употреба
средстава

Број ученика средњих
школа са посебним
потребама који користе
услуге превоза

7 7 7 7 1,500,000 0 1,500,000
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Пројекат: Помоћ
најбољим студентима и
ученицима за
постигнуте резултате

0004
Унапређење квалитета
образовања у средњим
школама

Број талентоване деце која
су подржана од стране
града

50 60 60 60 8,000,000 0 8,000,000

Пројекат: ''Регресирање
превоза студената''

0005
Регресирање превоза
студената на факултету

Број студената којима се
регресира превоз

9 10 10 10 300,000 0 300,000

Пројекат: ''Подстицај
програмима из области
образовања и науке''

0006
Подстицај развоја
образовања и науке

Број корисника подстицаја 21 25 35 45 3,000,000 0 3,000,000

11 - Социјална и
дечија заштита

0901
Унапређење квалитета
услуга социјалне заштите

Проценат корисника
мера и услуга социјалне и
дечје заштите који се
финансирају из буџета у
односу на број
становника

7.8% 8% 7% 7% 181,500,000 0 181,500,000

ПА: Једнократне
помоћи и други облици
помоћи

0001
Унапређење заштите
сиромашних

Проценат грађана који
добијају новчане накнаде и
помоћ у натури у складу са
Одлуком о социјалној
заштити у односу на
укупан број грађана

7.8 8 7 7 40,900,000 0 40,900,000

ПА: Породични и
домски смештај,
прихватилишта и друге
врсте смештаја

0002
Обезбеђење услуге
смештаја

Број корисника услуге
смештаја прихватилишта

46 45 40 40 18,600,000 0 18,600,000

ПА - Саветодавно
терапијске и социјално
едукативне услуге

0004
Смањен број развода у
односу на претходну годину

Број развода (број
поверавање деце у
поступку развода)

246 220 200 200 100,000 0 100,000

ПА: Подршка
реализацији програма
Црвеног крста

0005

Социјално деловање -
олакшавање људске патње
пружањем неопходне
ургентне помоћи лицима у
невољи, развијањем
солидарности међу
људима,организовањем
различитих облика помоћи

Број акција на прикупљању
различитих врста помоћи

10 12 12 12 3,000,000 0 3,000,000
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ПА: Подршка деци и
породици са децом

0006
Унапређење популационе
политике

Број мера материјалане
подршке намењен мерама
локалне популационе
политике

5 7 7 7 77,000,000 0 77,000,000

ПА: Подршка рађању и
родитељству

0007
Подршка породицама да
остваре жељени број

Просечан износ давања за
мере подршке рађању по
рођеном детету

45,000 45,000 50,000 50,000 2,000,000 0 2,000,000

ПА: Подршка особама
са инвалидитетом

0008

Обезбеђивање услуга
социјалне заштите за
старије и одрасле особе са
инвалидитетом

Број корисника услуга 35 35 40 40 7,000,000 0 7,000,000

Пројекат: Помоћ у кући 0009

Подршка развоју мреже
услуга социјалне заштите
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и
Законом о социјалном
заштити

Број корисника 96 100 100 100 3,450,000 0 3,450,000

Пројекат: Клуб за
одрасла и стара лица

0010

Подршка развоју мреже
услуга социјалне заштите
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и
Законом о социјалном
заштити

Број корисника 248 250 250 250 3,450,000 0 3,450,000

Пројекат: Активности
Канцеларије за смањење
сиромаштва

0011

Подршка развоју мреже
услуга социјалне заштите
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и
Законом о социјалном
заштити

Број идентификованих
особа који су се изјаснили
да су у стању социјалне
потребе

4,000 4,000 4,000 4,000 1,000,000 0 1,000,000

Пројекат: Помоћ
избеглим, интерно
расељеним лицима и
повратницима на основу
Споразума о реадмисији
на територији града
Зрењанина

0012

Подршка развоју мреже
услуга социјалне заштите
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и
Законом о социјалном
заштити

Број корисника услуга у
заједници

100 80 60 40 5,000,000 0 5,000,000
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Пројекат: Финансирање
градског превоза за
одређене категорије
становништва

0013

Подршка развоју мреже
услуга социјалне заштите
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и
Законом о социјалном
заштити

Број корисника 4,000 4,000 4,000 4,000 10,000,000 0 10,000,000

Пројекат: Подршка
социо хуманитарним
организацијама

0014
Подстицање развоја
развноврсних социјалних и
других услуга у заједници

Број удружења која
подстичу развој социо
хуманитарних услуга

53 60 60 60 10,000,000 0 10,000,000

12 - Здравствена
заштита

1801
Унапређење здравља
становништва

Очекивано трајање живота
становника

73.4 75.0 75.0 75.0 7,000,000 0 7,000,000

ПА: Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

0001

Унапређење доступности,
квалитета и ефикасности
примарне здравствене
заштите

Број обраћања саветнику за
заштиту права пацијената

38 50 50 50 5,000,000 0 5,000,000

ПА: Мртвозорство 0002 - - - - - - 2,000,000 0 2,000,000

13 - Развој културе 1201
Подстицање развоја
културе

Укупан број чланова
удружења грађана у
области културе

14000 11000 11000 10000 363,940,271 7,153,000 371,093,271

ПА: Функционисање
локалних установа
културе

0001
Обезбеђење редовног
функционисања установа
културе

Број запослених у
установама културе у
односу на укупан број
запослених у ЈЛС

12% 12% 12% 12% 334,832,500 500,000 335,332,500

ПА: Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

0002
Повећање учешћа грађана у
културној продукцији и
уметничком стваралаштву

Број реализованих
активности за промоцију
културног садржаја

52 60 60 60 2,040,000 0 2,040,000

ПА: Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

0004

Повећана понуда
квалитетних медијских
садржаја из области
друштвеног живота локалне
заједнице

Број програмских садржаја
подржаних на конкурсима
јавног информисања

7 12 15 15 10,000,000 0 10,000,000
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Пројекат:
Пољопривредни музеј

0007

Упознавање шире
популације са основним
машинама, алатима и
другим предметима везаним
за пољопривреду

Број посетилаца 0 20000 20000 20000 0 6,653,000 6,653,000

Пројекат: Партерно
уређење унутрашњег
дворишта - атријума
Великобечкеречке
штедионице у
Зрењанину

0008

Стварање амбијента за
побољшање и унапређење
културно историјске целине
и заштите непокретности

Број закупаца 0 10 12 12 4,858,548 0 4,858,548

Пројекат: ''Подстицање
аматерског културног и
уметничког
стваралаштва - по
конкурсу''

0009
Повећање интересовања
грађана за развој културе

Број пројеката и програма
удружења подржаних од
стране града

150 160 160 160 8,000,000 0 8,000,000

Пројекат: ''Обнова
Велико Бечкеречке
штедионице у
Зрењанину - санација и
рестаурација
дворишних фасада"

0010

Стварање амбијента за
побољшање и унапређење
културно историјске целине
и заштите непокретности

Број закупаца 0 10 12 12 4,209,223 0 4,209,223

14 - Развој спорта и
омладине

1301
Обезбеђење услова за
бављење спортом свих
грађана и грађанки града

Број спортских
организација преко којих
се остварује јавни
интерес у области спорта

194 200 200 200 400,578,511 0 400,578,511

ПА: Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима

0001

Унапређење подршке
локалним спортским
организацијама преко којих
се остварује јавни интерес у
области спорта

Број годишњих програма
спортских организација
финансираних од стране
града

120 130 140 150 70,000,000 0 70,000,000

ПА: Функционисање
локалних спортских
објеката

0004
Обезбеђивање услова за рад
установа из области спорта

Број спортских
организација које користе
услуге установе из области
спорта

28 30 33 34 109,000,000 0 109,000,000

Пројекат:
"Реконструкција
атлетске стазе у
Зрењанину"

0007
Реконструкција објеката
спортске инфраструктуре
од значаја за град

Број клубова, корисника
атлетске стазе

5 10 10 10 198,456,938 0 198,456,938
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Пројекат: ''Адаптација
Дома борилачких
спортова''

0008
Реконструкција објеката
спортске инфраструктуре
од значаја за град

Број клубова, корисника
атлетске стазе

5 10 10 10 3,681,597 0 3,681,597

Пројекат: ''Радови на
изградњи трибине
стадиона ФК Русанда у
Меленцима''

0009
Реконструкција објеката
спортске инфраструктуре
од значаја за град

Број клубова, корисника
атлетске стазе

5 10 10 10 19,439,976 0 19,439,976

15 - Опште услуге
локалне самоуправе

0602

Одрживо управно и
финансијско
функционисање града у
складу са надлежностима
и пословима локалне
самоуправе

Суфицит/дефицит
локалног буџета

суфицит суфицит суфицит суфицит 1,017,457,211 0 1,017,457,211

ПА: Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0001 Функционисање управе
Проценат решених
предмета предмета у
календарској години

94.3% 95.0% 95.0% 95.0% 608,614,000 0 608,614,000

ПА: Функционисање
месних заједница

0002

Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса
локалног становништва
деловањем месних
заједница

Однос средстава која се
издвајају за ПА у односу на
укупна средства за програм

12.1 14 14 14 158,075,482 0 158,075,482

ПА: Сервисирање
јавног дуга

0003

Одржавање финансијске
стабилности града/општине
и финансирање капиталних
инвестиционих расхода

Учешће издатака за
сервисирање дугова у
текућим приходима

4% 4% 4% 0% 181,000,000 0 181,000,000

ПА: Градско
правобранилаштво

0004
Заштита имовинских права
и интереса града/општине

Број решених предмета у
односу на укупан број
предмета на годишњем
нивоу

67% 70% 80% 80% 12,707,500 0 12,707,500

ПА: Заштитник грађана 0005

Обезбеђена заштита права
грађана пред управом и
јавним службама
града/општине и контрола
над повредама прописа и
општих аката
града/општине

Број обрћања грађана чија
се права заштићују кроз
поступак пред
заштитником грађана

600 600 600 600 6,186,000 0 6,186,000
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ПА: Функционисање
националних савета
националних мањина

0007
Остваривање права
националних мањина у
локалној заједници

Број реализованих
пројеката националних
мањина

0 4 4 4 100,000 0 100,000

ПА: Текућа буџетска
резерва

0009 - - - - - - 30,000,000 0 30,000,000

ПА: Стална буџетска
резерва

0010 - - - - - - 1,000,000 0 1,000,000

Пројекат: Рекултивација
позајмишта песка у
Меленцима - 2 фаза

0012
Подстицање рекултивације
напуштених копова без
титулара

Површина ха
рекултивисаног земљишта

0 6 6 6 3,874,229 0 3,874,229

ПА: Управљање у
ванредним ситуацијама

0014

Изградња ефикасног
превентивног система
заштите на избегавању
последица елементарних и
других непогода

Број идентификованих
објеката критичне
инфраструктуре

13 15 18 20 5,800,000 0 5,800,000

Пројекат: "Подршка
верским заједницама"

0016
Очување објеката верских
заједница и верске
традиције

Број подржаних пројеката
верских заједница

17 20 20 20 10,000,000 0 10,000,000

Пројекат: Трансфер
самодоприноса за
изградњу болнице

0017
Обезбеђење задовољења
потреба и интереса
локалног становништва

Проценат буџета који се
издваја за капитална
улагања

11% 15 15% 20% 100,000 0 100,000

16 - Политички систем
локалне самоуправе

0602

Одрживо управно и
финансијско
функционисање града у
складу са надлежностима
и пословима локалне
самоуправе

Однос броја запослених у
граду и законом
утврђених максимума
броја запослених

95% 95% 96% 96% 107,494,000 0 107,494,000

ПА: Функционисање
Скупштине

0001
Функционисање локалне
скупштине

Број седница скупштине 7 7 7 7 58,662,000 0 58,662,000

ПА: Функционисање
извршних органа

0002
Функционисање извршних
органа

Број седница извршних
органа

63 63 63 63 48,832,000 0 48,832,000
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ
РАЗВРСТАНИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ

КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Ф
ун
к
ц
и
он
ал
н
а

к
л
ас
и
ф
и
к
ац
и
ја

Опис

Расходи и издаци
из буџета

Расходи и издаци
из осталих извора

Укупни расходи и
издаци

Износ % Износ % Износ %

090
Социјална заштита некласификована на
другом месту

181,500,000 3.9 0 0.0 181,500,000 3.9

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

107,494,000 2.3 0 0.0 107,494,000 2.3

130 Опште услуге 608,614,000 13.2 0 0.0 608,614,000 13.2

160
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

192,949,711 4.2 0 0.0 192,949,711 4.2

170 Трансакције јавног дуга 181,000,000 3.9 0 0.0 181,000,000 3.9
320 Услуге противпожарне заштите 4,000,000 0.1 0 0.0 4,000,000 0.1
330 Судови 18,893,500 0.4 0 0.0 18,893,500 0.4

360
Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

21,800,000 0.5 0 0.0 21,800,000 0.5

421 Пољопривреда 129,522,390 2.8 0 0.0 129,522,390 2.8
473 Туризам 95,464,100 2.1 0 0.0 95,464,100 2.1

490
Економски послови некласификовани на
другом месту

100,000 0.0 0 0.0 100,000 0.0

510 Управљање отпадом 113,600,000 2.5 0 0.0 113,600,000 2.5
520 Управљање отпадним водама 49,530,000 1.1 0 0.0 49,530,000 1.1

560
Заштита животне средине
некласификоване на другом месту

173,344,502 3.8 2,452,320 23.1 175,796,822 3.8

620 Развој заједнице 859,925,544 18.7 0 0.0 859,925,544 18.6
630 Водоснабдевање 20,000,000 0.4 0 0.0 20,000,000 0.4
640 Улична расвета 173,350,000 3.8 0 0.0 173,350,000 3.8

760
Здравство некласификовано на другом
месту

7,000,000 0.2 0 0.0 7,000,000 0.2

810 Услуге рекреације и спорта 400,578,511 8.7 0 0.0 400,578,511 8.7
820 Услуге културе 353,940,271 7.7 7,153,000 67.3 361,093,271 7.8
830 Јавно информисање 10,000,000 0.2 0 0.0 10,000,000 0.2

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

10,100,000 0.2 0 0.0 10,100,000 0.2

911 Предшколско образовање 428,844,229 9.3 1,020,000 9.6 429,864,229 9.3
912 Основно образовање 305,000,000 6.6 0 0.0 305,000,000 6.6
920 Средње образовање 162,800,000 3.5 0 0.0 162,800,000 3.5

УКУПНО 4,609,350,758 100.0 10,625,320 100.0 4,619,976,078 100.0
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019.
годину и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, које је донео министар надлежан за
послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013, 108/2013, 142/14 и 68/15 – др. Закон, 103/15 и 99/16), и Законом о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС“ бр. 68/15 и 81/16 - одлука УС), број запослених код корисника буџета не може
прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 404 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 40 запослених у локалној администрацији на одређено време,
- 280 запослених у Предшколској установи на неодређено време,
- 28 запослених у Предшколској установи на одређено време,
- 313 запослених у установама и организацијама на неодређено време,
- 30 запослених у установама и организацијама на одређено време.

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују код корисника буџетских
средстава а максимално за број запослених из става 1. oвог члана.

Измена коефицијената запослених код индиректних корисника буџетских
средстава, не може се вршити уколико директно утиче на повећање масе средстава за
плату планираних финансијским планом истог корисника средстава.

Члан 8.

За извршавање ове Одлуке о буџету одговоран је Градоначелник града
Зрењанина (у даљем тексту: Градоначелник) или лице које он овласти.

Наредбодавац за извршење буџета у целини и по финансијским плановима је
Градоначелник.

Члан 9.

Градоначелник, може овластити одређено лице које ће бити одговорно за
реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефективног,
ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 10.

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

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком,
одговорни су руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава,
руководећи се начелом економичности и рационалности при коришћењу одобрених
средстава.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком
Градској управи, одговоран је начелник Градске управе.
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Члан 11.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета,
преносе се на основу њиховог захтева у складу са одобреним квотама у тромесечним
плановима извршења буџета које доноси Одељење за финансије, на предлог корисника
буџетских средстава.

Корисници буџетских средстава у обавези су да обавесте Одељење за финансије
о намери преузимања обавезе. У том циљу подносе Захтев за преузимање обавезе са
образложењем о потреби настанка обавезе и пратећом рачуноводственом
документацијом. Након добијања сагласности од стране Одељења за финансије
корисници буџетских средстава преузимају обавезе на терет буџета града.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре
утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Одељење за финансије може затражити на увид и оригиналну документацију.

Члан 12.

Коришћење средстава врши се по посебном акту (Решењу) које доноси
Градоначелник, на предлог Одељења за финансије по захтеву корисника средстава, у
складу са финансијским плановима у оквиру раздела 4. – Градска управа:

- Функционална класификација 912 – Економска класификација 463 – Изградња,
поправка и адаптација објеката основних школа на територији града Зрењанина у
оквиру Основног образовања;

- Функционална класификација 920 – Економска класификација 463 – Изградња,
поправка и адаптација објеката средњих школа на територији града Зрењанина у
оквиру Средњег образовања.

Средства увећане једнократне новчане помоћи утврђују се на основу процене
Центра за социјални рад града Зрењанина, уз сагласност Градског већа града
Зрењанина а исплаћују се по посебном акту (Решењу) које доноси Градско веће.

Средства распоређена по спроведеном конкурсу односно јавном позиву
исплаћују се по посебном акту (Решењу) које доноси Градоначелник.

Средства предвиђена буџетом за финансирање:
- делатности примарне здравствене заштите,
- управљања заштитом животне средине и природних вредности,
- унапређења услова живота средствима оствареним од накнаде по основу
експлоатације минералних сировина,
- организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре,
- подршке за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници,

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

Члан 13.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу корисити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по њиховим захтевима, та
средства одобрена и пренета. Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из осталих извора прихода, обавезан је да измирење тог
расхода прво врши из прихода из тих осталих извора.
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Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у 2017.
години, а не извршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у
2018. годину рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2018. годину – преузете
обавезе из 2017. године = расположива апропријација у 2018. години.

Члан 14.

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

Члан 15.

Корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе које се односе на
реализацију пројеката Европске уније или других пројеката који не спадају у редовну
делатност истих, само на основу писмене сагласности градоначелника. У супротном
плаћање по основу таквих преузетих обавеза неће се вршити из буџета града Зрењанина.

Члан 16.

Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене буџетом, распложивом апропријацијом из члана 11., односно
само до износа утврђеног тромесечном квотом.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о
буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне
издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за финансије,
уз сагласност Градског већа или Градоначелника, а највише до износа исказаних у
плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Износе квота за све буџетске кориснике утврђују Одсек за буџет и Одсек за
трезор Одељења за финансије и обавештавају буџетске кориснике најкасније до 31.
јануара 2018. године.

Преузете обавезе чији је износ већи од апропријације одобрене буџетом,
расположиве апропријације из члана 13. и квоте утврђене за одговарајуће тромесечје
или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.

Члан 17.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци
добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу
са прописима који уређују јавне набавке.

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета. Ако се у току године приходи и примања смање,
издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским
прописима и минимални стални трошкови неопходни за несметано фунцкионисање
корисника буџетских средстава.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из
других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи
из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или
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примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених
апропријација.

Ако корисници буџета не остваре приходе из осталих извора, утврђене у члану 6.
ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
средстава буџета.

Члан 19.

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

Члан 20.

Новчана средства на конслодованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу
са истим чланом закона, Градоначелник односно лице које он овласти одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 21.

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

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на
предлог Одељења за финансије доноси Градско веће.

Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати на
одређену апропријацију у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.

Преусмеравање апропријације врши се на захтев корисника, а по решењу
Градоначелника.

Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61.
Закона о буџетском систему доноси Градско веће на предлог Одељења за финансије.

Члан 22.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему доноси Градско веће.

Члан 23.

Изузетно, у случају да се буџету града Зрењанина из другог буџета (Републике,
Покрајине или друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна
средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења ове одлуке, Градоначелник доноси посебан акт
(решење) на основу којег Одељење за финансије отвара одговарајуће апропријације за
изрвшавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 24.

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

Члан 25.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и
привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2019. години.

Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају
потребу постојања и висину накнада из става 1. овог члана, ради смањења издатака по
овом основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката којима је уређено
плаћање ових накнада.

Члан 26.

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата божићних,
годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим
јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.

Такође у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који
према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно
нетранспарентне обике награда и бонуса.

Члан 27.

Градско веће може донети програм рационализације којим ће обухватити све
кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог
програма, и о томе обавестити скупштину града, уколико таква обавеза буде прописана
посебним законом.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности
градоначелника, засновати радни однос, на неодређено или одређено време, са новим
лицима до краја 2019. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком,
предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1.
овог члана.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2019. години
обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала,
односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

Ако корисници буџетских средстава не изврше обавезе утврђене Законом о
буџетском систему, и овом Одлуком, Градоначелник може на предлог Одељења за
финансије, обуставити извршење издатака, тј. пренос средстава за тог корисника.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
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Корисници буџетских средстава, директни и индиректни дужни су да, најкасније
до краја првог тромесечја 2019. године (31. март 2019. године) донесу неопходна акта
којима ће прописати буџетске и финансијске процедуре, ради унапређења процеса
планирања, интерне контроле и јачања финансијске дисциплине.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средства који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не
плаћају закуп у 2019. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање
делатности.

Уколико плаћање сталних строшкова није могуће извршити на основу
издвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим
директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу
рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у
складу са Законом о буџетском систему.

Члан 31.

Средства потребна за ангажовање извршитеља ради наплате ненаплаћених
потраживања сноси пружаоц услуга односно јавно комунално предузеће.

Члан 32.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Зрењанин,
дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50%
добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2018. годину
уплате у буџет Града Зрењанина, према динамици коју одреди Одељење за финансије,
осим када је јавно предузеће одлуком Надзорног органа уз сагласност Скупштине града
у складу са чланом 270. Закона о привредним друштвима, добит из те године у целости
расподелило за покриће губитка пренесених из ранијих година, да се из добити повећа
капитал, као и када донесе одлуку да расположива ликвидна средства употреби за
финансирање инвестиција.

Члан 33.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење
буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,
надлежни извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.

Члан 34.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других
корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико сви корисници нису
добили сагласност за финансијски план на начин прописан законом, односно актом
Скупштине града и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
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Члан 35.

У току 2019. године могуће је користити наменска средства буџета града
Зрењанина у друге сврхе, уз поштовање принципа ефикасности и економичности, ради
очувања ликвидности буџета града, а како би се избегли додатни трошкови у погледу
задуживања и плаћања камата за неблаговремено измирење обавеза.

Члан 36.

План расхода индиректних корисника Месних заједница и Упоредни преглед
расхода и издатака буџета града Зрењанина за 2018. и 2019. годину су саставни део ове
Одлуке.

Члан 37.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Зрењанина“ и доставити
Министарству финансија.

Члан 38.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. јануара 2019.
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић
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ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКАМЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Економска
класификација

Назив индиректног корисника

Расходи и
издаци из
прихода и

примања буџета

Расходи из
средстава

самодоприноса

Расходи из
осталих
извора

Укупно

1 2 3 4 5 6

411 111 Месна заједница ''Арадац'' 506,000 0 0 506,000

411 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 822,000 0 0 822,000

411 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 492,000 0 0 492,000

411 114 Месна заједница ''Ботош'' 660,000 0 0 660,000

411 115 Месна заједница ''Елемир'' 976,000 0 0 976,000

411 116 Месна заједница ''Ечка'' 785,000 0 0 785,000

411 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 480,000 0 0 480,000

411 118 Месна заједница ''Клек'' 825,000 0 0 825,000

411 119 Месна заједница ''Книћанин'' 510,000 0 0 510,000

411 120 Месна заједница ''Лазарево'' 760,000 0 0 760,000

411 122 Месна заједница ''Лукићево'' 470,000 0 0 470,000

411 123 Месна заједница ''Меленци'' 670,000 0 0 670,000

411 124 Месна заједница ''Михајлово'' 570,000 0 0 570,000

411 125 Месна заједница ''Орловат'' 588,000 0 0 588,000

411 126 Месна заједница ''Перлез'' 585,000 0 0 585,000

411 127 Месна заједница ''Стајићево'' 575,000 0 0 575,000

411 129 Месна заједница ''Томашевац'' 498,000 0 0 498,000

411 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 463,000 0 0 463,000

411 131 Месна заједница ''Чента'' 540,000 0 0 540,000

411 132 Месна заједница ''Златица'' 610,000 0 0 610,000

411 133 Месна заједница ''Мужља'' 510,000 0 0 510,000

411 134 Месна заједница ''Граднулица'' 750,000 0 0 750,000

411 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 519,000 0 0 519,000

411 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 1,270,000 0 0 1,270,000

411 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 1,250,000 0 0 1,250,000

411 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 1,050,000 0 0 1,050,000

411 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 489,000 0 0 489,000

411 140 Месна заједница ''Шумица'' 650,000 0 0 650,000

411 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 540,000 0 0 540,000

411 142 Месна заједница ''Центар'' 1,250,000 0 0 1,250,000

411 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 477,000 0 0 477,000

411 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 805,000 0 0 805,000

411 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 485,000 0 0 485,000

411 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 500,000 0 0 500,000

Укупно за економску класификацију 411 22,930,000 0 0 22,930,000

412 111 Месна заједница ''Арадац'' 91,000 0 0 91,000

412 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 149,000 0 0 149,000

412 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 90,000 0 0 90,000

412 114 Месна заједница ''Ботош'' 120,000 0 0 120,000

412 115 Месна заједница ''Елемир'' 175,000 0 0 175,000

412 116 Месна заједница ''Ечка'' 141,000 0 0 141,000

412 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 88,000 0 0 88,000

412 118 Месна заједница ''Клек'' 150,000 0 0 150,000

412 119 Месна заједница ''Книћанин'' 91,000 0 0 91,000

412 120 Месна заједница ''Лазарево'' 136,000 0 0 136,000

412 122 Месна заједница ''Лукићево'' 85,000 0 0 85,000

412 123 Месна заједница ''Меленци'' 92,000 0 0 92,000

412 124 Месна заједница ''Михајлово'' 105,000 0 0 105,000

412 125 Месна заједница ''Орловат'' 106,000 0 0 106,000

412 126 Месна заједница ''Перлез'' 105,000 0 0 105,000

412 127 Месна заједница ''Стајићево'' 103,000 0 0 103,000
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412 129 Месна заједница ''Томашевац'' 90,000 0 0 90,000

412 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 83,000 0 0 83,000

412 131 Месна заједница ''Чента'' 98,000 0 0 98,000

412 132 Месна заједница ''Златица'' 110,000 0 0 110,000

412 133 Месна заједница ''Мужља'' 92,000 0 0 92,000

412 134 Месна заједница ''Граднулица'' 136,000 0 0 136,000

412 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 93,000 0 0 93,000

412 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 230,000 0 0 230,000

412 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 220,000 0 0 220,000

412 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 195,000 0 0 195,000

412 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 88,000 0 0 88,000

412 140 Месна заједница ''Шумица'' 120,000 0 0 120,000

412 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 97,000 0 0 97,000

412 142 Месна заједница ''Центар'' 225,000 0 0 225,000

412 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 86,000 0 0 86,000

412 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 145,000 0 0 145,000

412 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 87,000 0 0 87,000

412 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 90,000 0 0 90,000

Укупно за економску класификацију 412 4,112,000 0 0 4,112,000

413 111 Месна заједница ''Арадац'' 4,000 0 0 4,000

413 116 Месна заједница ''Ечка'' 4,000 0 0 4,000

413 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 8,000 0 0 8,000

413 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 4,000 0 0 4,000

413 140 Месна заједница ''Шумица'' 4,000 0 0 4,000

413 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 4,000 0 0 4,000

413 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 8,000 0 0 8,000

Укупно за економску класификацију 413 36,000 0 0 36,000

414 129 Месна заједница ''Томашевац'' 1,000 0 0 1,000

Укупно за економску класификацију 414 1,000 0 0 1,000

415 111 Месна заједница ''Арадац'' 61,000 0 0 61,000

415 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 25,000 0 0 25,000

415 133 Месна заједница ''Мужља'' 22,000 0 0 22,000

415 134 Месна заједница ''Граднулица'' 22,000 0 0 22,000

415 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 24,000 0 0 24,000

415 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 47,000 0 0 47,000

415 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 45,000 0 0 45,000

415 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 47,000 0 0 47,000

415 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 24,000 0 0 24,000

415 140 Месна заједница ''Шумица'' 24,000 0 0 24,000

415 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 24,000 0 0 24,000

415 142 Месна заједница ''Центар'' 47,000 0 0 47,000

415 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 24,000 0 0 24,000

415 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 24,000 0 0 24,000

415 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 24,000 0 0 24,000

415 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 24,000 0 0 24,000

Укупно за економску класификацију 415 508,000 0 0 508,000

416 126 Месна заједница ''Перлез'' 1,000 0 0 1,000

Укупно за економску класификацију 416 1,000 0 0 1,000

421 111 Месна заједница ''Арадац'' 500,000 0 0 500,000

421 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 280,000 0 0 280,000

421 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 370,000 0 0 370,000

421 114 Месна заједница ''Ботош'' 1,300,000 0 0 1,300,000

421 115 Месна заједница ''Елемир'' 1,700,000 0 0 1,700,000

421 116 Месна заједница ''Ечка'' 600,000 0 0 600,000
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421 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 300,000 0 0 300,000

421 118 Месна заједница ''Клек'' 560,000 0 0 560,000

421 119 Месна заједница ''Книћанин'' 150,000 0 0 150,000

421 120 Месна заједница ''Лазарево'' 900,000 0 0 900,000

421 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 90,000 0 0 90,000

421 122 Месна заједница ''Лукићево'' 500,000 0 0 500,000

421 123 Месна заједница ''Меленци'' 500,000 0 0 500,000

421 124 Месна заједница ''Михајлово'' 300,000 0 0 300,000

421 125 Месна заједница ''Орловат'' 240,000 0 0 240,000

421 126 Месна заједница ''Перлез'' 800,000 0 0 800,000

421 127 Месна заједница ''Стајићево'' 670,000 0 0 670,000

421 128 Месна заједница "Тараш" 79,000 0 0 79,000

421 129 Месна заједница ''Томашевац'' 350,000 0 0 350,000

421 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 220,000 0 0 220,000

421 131 Месна заједница ''Чента'' 400,000 0 0 400,000

421 132 Месна заједница ''Златица'' 250,000 0 0 250,000

421 133 Месна заједница ''Мужља'' 1,250,000 0 0 1,250,000

421 134 Месна заједница ''Граднулица'' 300,000 0 0 300,000

421 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 320,000 0 0 320,000

421 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 429,000 0 0 429,000

421 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 800,000 0 0 800,000

421 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 370,000 0 0 370,000

421 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 350,000 0 0 350,000

421 140 Месна заједница ''Шумица'' 550,000 0 0 550,000

421 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 500,000 0 0 500,000

421 142 Месна заједница ''Центар'' 550,000 0 0 550,000

421 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 220,000 0 0 220,000

421 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 1,000,000 0 0 1,000,000

421 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 150,000 0 0 150,000

421 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 600,000 0 0 600,000

Укупно за конто 421 18,448,000 0 0 18,448,000

422 111 Месна заједница ''Арадац'' 10,000 0 0 10,000

422 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 33,000 0 0 33,000

422 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 35,000 0 0 35,000

422 114 Месна заједница ''Ботош'' 21,000 35,000 0 56,000

422 115 Месна заједница ''Елемир'' 40,000 0 0 40,000

422 116 Месна заједница ''Ечка'' 35,000 0 0 35,000

422 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 16,000 0 0 16,000

422 118 Месна заједница ''Клек'' 40,000 50,000 0 90,000

422 119 Месна заједница ''Книћанин'' 20,000 30,000 0 50,000

422 120 Месна заједница ''Лазарево'' 13,000 50,000 0 63,000

422 122 Месна заједница ''Лукићево'' 40,000 0 0 40,000

422 123 Месна заједница ''Меленци'' 16,000 0 0 16,000

422 124 Месна заједница ''Михајлово'' 16,000 0 0 16,000

422 125 Месна заједница ''Орловат'' 27,000 0 0 27,000

422 127 Месна заједница ''Стајићево'' 24,000 0 0 24,000

422 129 Месна заједница ''Томашевац'' 21,000 0 0 21,000

422 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 24,000 0 0 24,000

422 132 Месна заједница ''Златица'' 18,000 0 0 18,000

Укупно за економску класификацију 422 449,000 165,000 0 614,000

423 111 Месна заједница ''Арадац'' 1,310,000 0 0 1,310,000

423 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 1,270,000 0 0 1,270,000

423 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 900,000 100,000 0 1,000,000

423 114 Месна заједница ''Ботош'' 1,670,000 100,000 0 1,770,000
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423 115 Месна заједница ''Елемир'' 1,160,000 400,000 0 1,560,000

423 116 Месна заједница ''Ечка'' 1,500,000 0 0 1,500,000

423 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 879,000 0 0 879,000

423 118 Месна заједница ''Клек'' 1,600,000 400,000 0 2,000,000

423 119 Месна заједница ''Книћанин'' 800,000 550,000 0 1,350,000

423 120 Месна заједница ''Лазарево'' 1,600,000 500,000 0 2,100,000

423 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 800,000 0 0 800,000

423 122 Месна заједница ''Лукићево'' 810,000 50,000 0 860,000

423 123 Месна заједница ''Меленци'' 2,300,000 0 0 2,300,000

423 124 Месна заједница ''Михајлово'' 900,000 0 0 900,000

423 125 Месна заједница ''Орловат'' 1,200,000 0 0 1,200,000

423 126 Месна заједница ''Перлез'' 1,620,000 288,000 0 1,908,000

423 127 Месна заједница ''Стајићево'' 2,000,000 800,000 0 2,800,000

423 128 Месна заједница "Тараш" 1,310,000 0 0 1,310,000

423 129 Месна заједница ''Томашевац'' 1,010,000 0 0 1,010,000

423 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 900,000 0 0 900,000

423 131 Месна заједница ''Чента'' 1,800,000 0 0 1,800,000

423 132 Месна заједница ''Златица'' 700,000 220,000 0 920,000

423 133 Месна заједница ''Мужља'' 1,560,000 0 0 1,560,000

423 134 Месна заједница ''Граднулица'' 1,220,000 0 0 1,220,000

423 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 1,000,000 0 0 1,000,000

423 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 700,000 0 0 700,000

423 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 1,000,000 0 0 1,000,000

423 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 710,000 0 0 710,000

423 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 600,000 0 0 600,000

423 140 Месна заједница ''Шумица'' 50,000 0 0 50,000

423 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 278,000 0 0 278,000

423 142 Месна заједница ''Центар'' 110,000 0 0 110,000

423 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 136,000 0 0 136,000

423 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 70,000 0 0 70,000

423 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 70,000 0 0 70,000

423 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 70,000 0 0 70,000

Укупно за економску класификацију 423 35,613,000 3,408,000 0 39,021,000

424 111 Месна заједница ''Арадац'' 5,000 0 0 5,000

424 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 10,000 0 0 10,000

424 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 25,000 0 25,000

424 114 Месна заједница ''Ботош'' 150,000 20,000 0 170,000

424 115 Месна заједница ''Елемир'' 600,000 3,000,000 0 3,600,000

424 116 Месна заједница ''Ечка'' 30,000 0 0 30,000

424 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 10,000 0 0 10,000

424 118 Месна заједница ''Клек'' 20,000 160,000 0 180,000

424 119 Месна заједница ''Книћанин'' 10,000 150,000 0 160,000

424 120 Месна заједница ''Лазарево'' 30,000 600,000 0 630,000

424 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 90,000 0 0 90,000

424 122 Месна заједница ''Лукићево'' 20,000 0 0 20,000

424 123 Месна заједница ''Меленци'' 1,640,000 0 0 1,640,000

424 124 Месна заједница ''Михајлово'' 20,000 0 0 20,000

424 125 Месна заједница ''Орловат'' 400,000 0 0 400,000

424 126 Месна заједница ''Перлез'' 310,000 62,000 0 372,000

424 127 Месна заједница ''Стајићево'' 40,000 100,000 0 140,000

424 128 Месна заједница "Тараш" 10,000 0 0 10,000

424 129 Месна заједница ''Томашевац'' 135,000 0 0 135,000

424 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 10,000 0 0 10,000

424 131 Месна заједница ''Чента'' 87,000 0 0 87,000
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424 132 Месна заједница ''Златица'' 0 30,000 0 30,000

424 133 Месна заједница ''Мужља'' 100,000 0 0 100,000

424 134 Месна заједница ''Граднулица'' 100,000 0 0 100,000

424 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 5,000 0 0 5,000

424 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 99,000 0 0 99,000

424 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 30,000 0 0 30,000

424 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 30,000 0 0 30,000

424 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 30,000 0 0 30,000

424 140 Месна заједница ''Шумица'' 20,000 0 0 20,000

424 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 10,000 0 0 10,000

424 142 Месна заједница ''Центар'' 60,000 0 0 60,000

424 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 20,000 0 0 20,000

424 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 10,000 0 0 10,000

424 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 70,000 0 0 70,000

424 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 10,000 0 0 10,000

Укупно за економску класификацију 424 4,221,000 4,147,000 0 8,368,000

425 111 Месна заједница ''Арадац'' 100,000 0 0 100,000

425 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 100,000 0 0 100,000

425 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 100,000 200,000 0 300,000

425 114 Месна заједница ''Ботош'' 100,000 300,000 0 400,000

425 115 Месна заједница ''Елемир'' 1,300,000 400,000 0 1,700,000

425 116 Месна заједница ''Ечка'' 800,000 0 0 800,000

425 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 50,000 0 0 50,000

425 118 Месна заједница ''Клек'' 4,868,782 400,000 0 5,268,782

425 119 Месна заједница ''Книћанин'' 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000

425 120 Месна заједница ''Лазарево'' 1,000,000 3,000,000 0 4,000,000

425 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 50,000 0 0 50,000

425 122 Месна заједница ''Лукићево'' 600,000 50,000 0 650,000

425 123 Месна заједница ''Меленци'' 600,000 0 0 600,000

425 124 Месна заједница ''Михајлово'' 200,000 0 0 200,000

425 125 Месна заједница ''Орловат'' 200,000 0 0 200,000

425 126 Месна заједница ''Перлез'' 800,000 410,000 0 1,210,000

425 127 Месна заједница ''Стајићево'' 700,000 100,000 0 800,000

425 128 Месна заједница "Тараш" 50,000 0 0 50,000

425 129 Месна заједница ''Томашевац'' 100,000 0 0 100,000

425 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 250,000 0 0 250,000

425 131 Месна заједница ''Чента'' 280,000 0 0 280,000

425 132 Месна заједница ''Златица'' 100,000 1,740,000 0 1,840,000

425 133 Месна заједница ''Мужља'' 1,640,974 0 0 1,640,974

425 134 Месна заједница ''Граднулица'' 100,000 0 0 100,000

425 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 300,000 0 0 300,000

425 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 620,000 200,000 0 820,000

425 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 500,000 100,000 0 600,000

425 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 100,000 2,107,000 0 2,207,000

425 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 100,000 0 0 100,000

425 140 Месна заједница ''Шумица'' 100,000 0 0 100,000

425 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 50,000 0 0 50,000

425 142 Месна заједница ''Центар'' 50,000 0 0 50,000

425 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 100,000 0 0 100,000

425 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 100,000 0 0 100,000

425 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 50,000 0 0 50,000

425 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 50,000 0 0 50,000

Укупно за економску класификацију 425 17,209,756 10,007,000 0 27,216,756

426 111 Месна заједница ''Арадац'' 80,000 0 0 80,000
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426 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 150,000 0 0 150,000

426 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 80,000 150,000 0 230,000

426 114 Месна заједница ''Ботош'' 110,000 345,000 0 455,000

426 115 Месна заједница ''Елемир'' 150,000 200,000 0 350,000

426 116 Месна заједница ''Ечка'' 100,000 0 0 100,000

426 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 70,000 0 0 70,000

426 118 Месна заједница ''Клек'' 100,000 800,000 0 900,000

426 119 Месна заједница ''Книћанин'' 80,000 800,000 0 880,000

426 120 Месна заједница ''Лазарево'' 100,000 700,000 0 800,000

426 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 50,000 0 0 50,000

426 122 Месна заједница ''Лукићево'' 150,000 50,000 0 200,000

426 123 Месна заједница ''Меленци'' 100,000 0 0 100,000

426 124 Месна заједница ''Михајлово'' 100,000 0 0 100,000

426 125 Месна заједница ''Орловат'' 150,000 0 0 150,000

426 126 Месна заједница ''Перлез'' 50,000 400,000 0 450,000

426 127 Месна заједница ''Стајићево'' 100,000 200,000 0 300,000

426 128 Месна заједница "Тараш" 80,000 0 0 80,000

426 129 Месна заједница ''Томашевац'' 147,000 0 0 147,000

426 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 100,000 0 0 100,000

426 131 Месна заједница ''Чента'' 320,000 0 0 320,000

426 132 Месна заједница ''Златица'' 80,000 250,000 0 330,000

426 133 Месна заједница ''Мужља'' 80,000 0 0 80,000

426 134 Месна заједница ''Граднулица'' 150,000 0 0 150,000

426 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 30,000 0 0 30,000

426 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 80,000 50,000 0 130,000

426 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 100,000 64,000 0 164,000

426 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 50,000 0 0 50,000

426 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 125,000 0 0 125,000

426 140 Месна заједница ''Шумица'' 50,000 0 0 50,000

426 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 63,000 0 0 63,000

426 142 Месна заједница ''Центар'' 40,000 0 0 40,000

426 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 50,000 0 0 50,000

426 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 90,000 0 0 90,000

426 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 40,000 0 0 40,000

426 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 50,000 0 0 50,000

Укупно за економску класификацију 426 3,445,000 4,009,000 0 7,454,000

465 111 Месна заједница ''Арадац'' 60,000 0 0 60,000

465 112 Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' 111,000 0 0 111,000

465 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 85,000 0 0 85,000

465 114 Месна заједница ''Ботош'' 66,000 0 0 66,000

465 115 Месна заједница ''Елемир'' 120,000 0 0 120,000

465 116 Месна заједница ''Ечка'' 110,000 0 0 110,000

465 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 60,000 0 0 60,000

465 118 Месна заједница ''Клек'' 110,000 0 0 110,000

465 119 Месна заједница ''Книћанин'' 60,000 0 0 60,000

465 120 Месна заједница ''Лазарево'' 98,000 0 0 98,000

465 122 Месна заједница ''Лукићево'' 65,000 0 0 65,000

465 123 Месна заједница ''Меленци'' 60,000 0 0 60,000

465 124 Месна заједница ''Михајлово'' 71,000 0 0 71,000

465 125 Месна заједница ''Орловат'' 60,000 0 0 60,000

465 126 Месна заједница ''Перлез'' 80,000 0 0 80,000

465 127 Месна заједница ''Стајићево'' 80,000 0 0 80,000

465 129 Месна заједница ''Томашевац'' 60,000 0 0 60,000

465 130 Месна заједница ''Фаркаждин'' 60,000 0 0 60,000
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465 131 Месна заједница ''Чента'' 60,000 0 0 60,000

465 132 Месна заједница ''Златица'' 65,000 0 0 65,000

465 133 Месна заједница ''Мужља'' 60,000 0 0 60,000

465 134 Месна заједница ''Граднулица'' 80,000 0 0 80,000

465 135 Месна заједница ''Зелено Поље'' 60,000 0 0 60,000

465 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 150,000 0 0 150,000

465 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 110,000 0 0 110,000

465 138 Месна заједница ''Доља - Црни Шор'' 80,000 0 0 80,000

465 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 60,000 0 0 60,000

465 140 Месна заједница ''Шумица'' 80,000 0 0 80,000

465 141 Месна заједница ''Жарко Зрењанин'' 65,000 0 0 65,000

465 142 Месна заједница ''Центар'' 80,000 0 0 80,000

465 143 Месна заједница ''Никола Тесла'' 60,000 0 0 60,000

465 144 Месна заједница ''Соња Маринковић'' 110,000 0 0 110,000

465 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 60,000 0 0 60,000

465 146 Месна заједница ''Мала Америка'' 70,000 0 0 70,000

Укупно за економску класификацију 465 2,666,000 0 0 2,666,000

472 118 Месна заједница ''Клек'' 0 350,000 0 350,000

472 120 Месна заједница ''Лазарево'' 0 500,000 0 500,000

472 122 Месна заједница ''Лукићево'' 0 30,000 0 30,000

472 132 Месна заједница ''Златица'' 0 60,000 0 60,000

Укупно за економску класификацију 472 0 940,000 0 940,000

481 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 150,000 0 150,000

481 114 Месна заједница ''Ботош'' 0 250,000 0 250,000

481 115 Месна заједница ''Елемир'' 0 5,000,000 0 5,000,000

481 118 Месна заједница ''Клек'' 0 5,000,000 0 5,000,000

481 119 Месна заједница ''Книћанин'' 0 300,000 0 300,000

481 120 Месна заједница ''Лазарево'' 0 3,000,000 0 3,000,000

481 122 Месна заједница ''Лукићево'' 0 50,000 0 50,000

481 126 Месна заједница ''Перлез'' 0 100,000 0 100,000

481 127 Месна заједница ''Стајићево'' 0 1,000,000 0 1,000,000

481 132 Месна заједница ''Златица'' 0 300,000 0 300,000

Укупно за економску класификацију 481 0 15,150,000 0 15,150,000

482 111 Месна заједница ''Арадац'' 200,000 0 0 200,000

482 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 15,000 0 15,000

482 114 Месна заједница ''Ботош'' 140,000 0 0 140,000

482 115 Месна заједница ''Елемир'' 150,000 0 0 150,000

482 116 Месна заједница ''Ечка'' 30,000 0 0 30,000

482 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 10,000 0 0 10,000

482 118 Месна заједница ''Клек'' 0 50,000 0 50,000

482 119 Месна заједница ''Книћанин'' 0 20,000 0 20,000

482 120 Месна заједница ''Лазарево'' 0 100,000 0 100,000

482 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 15,000 0 0 15,000

482 122 Месна заједница ''Лукићево'' 5,000 0 0 5,000

482 123 Месна заједница ''Меленци'' 15,000 0 0 15,000

482 124 Месна заједница ''Михајлово'' 3,000 0 0 3,000

482 126 Месна заједница ''Перлез'' 50,000 10,000 0 60,000

482 127 Месна заједница ''Стајићево'' 60,000 0 0 60,000

482 128 Месна заједница "Тараш" 150,000 0 0 150,000

482 129 Месна заједница ''Томашевац'' 450,000 0 0 450,000

482 131 Месна заједница ''Чента'' 5,000 0 0 5,000

482 133 Месна заједница ''Мужља'' 45,000 0 0 45,000

482 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 70,000 0 0 70,000

482 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 10,000 0 0 10,000
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482 139 Месна заједница ''Сава Ковачевић'' 5,000 0 0 5,000

482 145 Месна заједница ''Берберско - болница'' 5,000 0 0 5,000

Укупно за економску класификацију 482 1,418,000 195,000 0 1,613,000

483 116 Месна заједница ''Ечка'' 230,000 0 0 230,000

483 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 20,000 0 0 20,000

483 118 Месна заједница ''Клек'' 150,000 1,300,000 0 1,450,000

483 126 Месна заједница ''Перлез'' 0 10,000 0 10,000

483 127 Месна заједница ''Стајићево'' 20,000 0 0 20,000

483 129 Месна заједница ''Томашевац'' 1,923,246 0 0 1,923,246

483 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 50,000 0 0 50,000

Укупно за економску класификацију 483 2,393,246 1,310,000 0 3,703,246

511 114 Месна заједница ''Ботош'' 0 100,000 0 100,000

511 118 Месна заједница ''Клек'' 0 400,000 0 400,000

511 119 Месна заједница ''Книћанин'' 0 350,000 0 350,000

511 120 Месна заједница ''Лазарево'' 0 1,500,000 0 1,500,000

511 126 Месна заједница ''Перлез'' 0 100,000 0 100,000

511 127 Месна заједница ''Стајићево'' 0 200,000 0 200,000

511 132 Месна заједница ''Златица'' 0 100,000 0 100,000

511 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 0 50,000 0 50,000

511 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 0 100,000 0 100,000

Укупно за економску класификацију 511 0 2,900,000 0 2,900,000

512 113 Месна заједница ''Бело Блато'' 0 50,000 0 50,000

512 114 Месна заједница ''Ботош'' 0 150,000 0 150,000

512 115 Месна заједница ''Елемир'' 0 500,000 0 500,000

512 117 Месна заједница ''Јанков Мост'' 30,000 0 0 30,000

512 118 Месна заједница ''Клек'' 0 200,000 0 200,000

512 119 Месна заједница ''Книћанин'' 50,000 300,000 0 350,000

512 120 Месна заједница ''Лазарево'' 0 200,000 0 200,000

512 121 Месна заједница ''Лукино Село'' 30,000 0 0 30,000

512 122 Месна заједница ''Лукићево'' 0 70,000 0 70,000

512 124 Месна заједница ''Михајлово'' 0 192,000 0 192,000

512 126 Месна заједница ''Перлез'' 0 120,000 0 120,000

512 127 Месна заједница ''Стајићево'' 0 150,000 0 150,000

512 131 Месна заједница ''Чента'' 30,000 0 0 30,000

512 132 Месна заједница ''Златица'' 0 50,000 0 50,000

512 133 Месна заједница ''Мужља'' 21,480 0 0 21,480

512 136 Месна заједница ''Вељко Влаховић'' 0 150,000 0 150,000

512 137 Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'' 0 100,000 0 100,000

Укупно за економску класификацију 512 161,480 2,232,000 0 2,393,480
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ГРАДА
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Економска
класификација Врста расхода

План расхода и
издатака

буџета за 2018.
годину -
Ребаланс I

Учешће у
укупним
расходима
буџета (%)

План расхода и
издатака буџета
за 2019. годину

Учешће у
укупним
расходима
буџета (%)

Индекс
(3/5)

1 2 3 4 5 6 7

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 796,452,500 16.97 800,411,000 17.36 1.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 142,981,300 3.05 143,494,300 3.11 1.00

413 Накнаде у натури 2,955,000 0.06 2,871,000 0.06 0.97

414 Социјална давања запосленима 14,907,000 0.32 16,998,000 0.37 1.14

415 Накнаде трошкова за запослене 32,608,000 0.69 31,587,000 0.69 0.97

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 17,380,500 0.37 16,875,500 0.37 0.97

421 Стални трошкови 402,237,860 8.57 322,681,420 7.00 0.80

422 Трошкови путовања 28,546,097 0.61 26,849,000 0.58 0.94

423 Услуге по уговору 448,507,312 9.56 464,980,180 10.09 1.04

424 Специјализоване услуге 243,196,595 5.18 239,332,216 5.19 0.98

425 Текуће поправке и одржавање 645,857,673 13.76 745,719,943 16.18 1.15

426 Материјал 74,711,713 1.59 91,059,000 1.98 1.22

441 Отплата домаћих камата 18,500,000 0.39 18,500,000 0.40 1.00

444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02 1.00

451
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

12,116,000 0.26 13,000,000 0.28 1.07

454 Субвенције приватним предузећима 8,500,000 0.18 8,000,000 0.17 0.94

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 447,685,000 9.54 461,600,000 10.01 1.03

464
Дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

0 0.00 5,000,000 0.11 /

465 Остале донације, дотације и трансфери 79,211,400 1.69 78,448,200 1.70 0.99

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 141,013,484 3.01 132,340,000 2.87 0.94

481 Дотације невладиним организацијама 132,351,000 2.82 132,250,000 2.87 1.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 25,695,342 0.55 23,524,000 0.51 0.92

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 51,836,700 1.10 38,803,246 0.84 0.75

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

0 0.00 0 0.00 /

499 Стална резерва 1,000,000 0.02 1,000,000 0.02 1.00

499 Текућа резерва 20,000,000 0.43 30,000,000 0.65 1.50

511 Зграде и грађевинаки објекти 663,716,346 14.14 496,370,573 10.77 0.75

512 Машине и опрема 23,426,555 0.50 30,495,180 0.66 1.30

513 Остале некретнине и опрема 6,500,000 0.14 6,500,000 0.14 1.00

515 Нематеријална имовина 3,855,000 0.08 3,916,000 0.08 1.02

522 Залихе материјала 1,560,720 0.03 900,000 0.02 0.58

523 Залихе робе за даљу продају 2,530,000 0.05 3,345,000 0.07 1.32

541 Земљиште 40,000,000 0.85 60,000,000 1.30 1.50

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 161,500,000 3.44 161,500,000 3.50 1.00

621 Набавка домаће нефинансијске имовине 1,000 0.00 0 0.00 0.00

Укупно 4,692,340,097 100.00 4,609,350,758 100.00 0.98
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О б р а з л о ж е њ е

I ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о буџету града Зрењанина за 2019. годину урађена је у складу са чланом
43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15 и 99/16) у коме је утврђено да
Скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти и у складу са
чланом 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', бр. 129/07 и 83/2014-
др. закон), којим је одређено да Скупштина локалне власти доноси буџет.

II ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Чланом 31. Закона о буџетском систему утврђен је буџетски календар којим је
одређено да петог јула министар доставља упутство за припрему Одлуке о буџету
локалној власти, односно, 01. августа локални орган управе надлежан за финансије
доставља упутство корисницима за припрему нацрта буџета локалне власти.

У 2018. години министар финансија није доставио упутство за припрему Одлуке
о буџету локалној власти за 2019. годину, у складу са буџетским календаром, тако да је
локални орган управе надлежан за финансије доставио Упутство за припрему одлуке о
буџету града Зрењанина и финансијских планова директних и индиректних корисника
средстава буџета града Зрењанина за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021.
годину, у складу са буџетским календаром, 01. августа 2018. године, а на основу
пројекција садржаних у Упутству за припрему одлука о буџету локалне власти за 2018.
годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници од доношења
Закона о буџету Републике Србије и Одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину
исказују свој буџет на програмски начин.

Након анализе примене програмског буџета Министарство финансија је
унапредило Упутство за припрему програмског буџета у погледу обавезе праћења и
извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности
и одређивања код којих врста програмских активности није потебно дефинисати
циљеве и индикаторе.

Програмом реформе управљања јавним финансијама за период од 2016. до 2020.
године, који је Влада усвојила крајем 2015. године, предвиђене су смернице за реформу
управљања јавним финансијама, где је унапређење буџетског процеса кроз примену
програмског буџетирања део неведене реформе, која ставља нагласак на утврђивање
приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и
ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Министарство финансија је припремило униформну програмску структуру за ЈЛС
која се примењује у изради одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2017.
годину, која је ревидирана и садржи 17 програма као и низ измена на нивоу
програмских активности са сходно усклађеним шифрама.

Основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету
локалне власти са средњорочним пројекцијама утврђене упутством за припрему Одлуке
о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину су следеће:
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1. Основне макроекономске претпоставке у периоду 2017. – 2020. године

Исказано у процентима осим
ако није другачије назначено

2017.
година

2018.
година

2019.
година

2020.
година

Стопа реалног раста БДП 2,0 3,5 3,5 4,0
БДП у текућим тржишним
ценама (у млрд. РСД) 4.469 4.755 5.057 5.417
Извори раста: процентне промене у сталним ценама
Лична потрошња 1,8 2,7 3,4 3,8
Државна потрошња 1,4 2,2 1,9 2,7
Инвестиције у фиксни капитал 4,3 5,1 4,1 5,3
Извоз робе и услуга 10,0 8,8 8,4 7,9
Увоз роба и услуга 8,6 7,0 7,2 7,0
Допринос расту БДП
Домаћа тражња 2,4 3,4 3,7 4,4
Инвестициона потрошња 0,8 1,0 0,9 1,1
Лична потрошња 1,3 2,0 2,5 2,8
Државна потрошња 0,3 0,4 0,3 0,5
Спољно-трговински биланс
роба и услуга -0,4 0,1 -0,2 -0,4
Кретање цена
Потрошачке цене (годишњи
просек) 3,1 2,7 2,8 3,0
Потрошачке цене (крај
периода) 3,0 3,0 3,0 3,0
Дефлатор БДП 2,8 2,8 2,8 3,0

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је
у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања
прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2017. години и
њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе
наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему
укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован
номинални раст у 2018. години од 6,4%).

Имајући у виду величину фискалног прилагођавања, приликом планирања обима
средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, Одељење
за финансије реално је планирало исте и то тако што се пошло од извршења у 2017.
години, као и од планираних политика у наредном периоду.

2.Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за
2019.годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године

Имајући у виду величину фискалног прилагођавања, приликом планирања обима
средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, Одељење
за финансије реално је планирало исте и то тако што се пошло од извршења у 2018.
години, као и од планираних политика у наредном периоду.



79

Планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години

А. Законско уређење плата

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са
Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС",
бр. 62/06...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС", број 116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(„Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и
другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима
за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у
јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...58/14).

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима
Владе Републике Србије.

Б. Законом уређена основица за обрачун плата

И током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном
гласнику РС", број 116/14 од 27. октобра 2014. године.

Према члану 1. Закона привремено се уређује основица односно вредност радног
часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата односно
зарада као и других сталних примања изабраних, именованих, постављених и
запослених лица код корисника јавних средстава.

У складу са чланом 5. став 1. Закона, основица за обрачун и исплату плата код
корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим
или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за
10%.

Ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта
којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице,
коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се
повећава износ плата и другог сталног примања код субјеката из члана 2. овог закона,
донет за време примене овог закона (члан 4. Закона).

Према члану 7. Закона, директни и индиректни корисници буџетских средстава
локалне власти, којима се умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да у
року од три дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун
прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног
износа плата обрачунатих применом основице која није умањена, у складу са
одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима, који се исплаћују на терет
послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу
овог закона са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти који су
исплатиоци других сталних примања, дужни су да у року од три дана од дана извршене
исплате за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике
Србије уплате разлику између укупног износа другог сталног примања који није
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умањен у смислу овог закона и укупног износа другог сталног примања који је
обрачунат са умањењем у смислу овог закона.

Горе наведени корисници не могу опредељивати, нити користити, средства која
су у обавези да уплате у складу са наведеним чланом 7. Закона, за друге намене.

Према члану 8. став 2. Закона, јавно предузеће основано од стране локалне
власти дужно је да приликом овере обрасца за обрачун и исплату зарада достави
надлежном органу локалне власти доказ о уплаћеном износу средстава из члана 7. ст. 1.
и 2. овог закона за претходну исплату и обрачунатом износу средстава из члана 7. ст. 1.
и 2. овог закона за текућу исплату за то јавно предузеће и правна лица основана од
стране тог јавног предузећа.

Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а најкасније до 10.
у месецу за претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу
обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима извештај о извршеној уплати из члана
7. ст. 1. и 2. овог закона.

У случају да обавезу из члана 7. ст. 1. и 2. овог закона не изврше корисници
јавних средстава чији је оснивач локална власт, министар надлежан за послове
финансија ће на предлог министарства надлежног за начин и контролу обрачуна и
исплате зарада у јавним предузећима решењем привремено обуставити пренос
трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза
на зараде и пореза на добит правних лица јединици локалне власти, док се та обавеза не
изврши.

Ц. Планирање масе средстава за плате у Одлуци о буџету за 2019. годину

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за
исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу
средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а
највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету
Републике Србије за 2016. годину (''Службени гласни РС'', бр. 103/15).

У 2019. години планирана укупна средства потребна за исплату плата
запослених које се финансирају из буџета локалне власти планирана су сагласно
упутству које се односи на 2018. годину, без увећања.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији
економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету и не извршава
укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар
надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних
средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и
пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са
наведеним ограничењем.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, не треба планирати
обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне
кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене
који су то право стекли у 2019. години.

Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који
према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно
нетранспарентне облике награда и бонуса.
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Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене,
планирати крајње рестриктивно.

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са
економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414.

3. Планирање броја запослених у 2019. години

Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", број 68/15) (у даљем тексту:
Закон о максималном броју) за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује
максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и
систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз
прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и
Министарства финансија.

У члану 6. надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице
локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки
организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне
самоуправе.

Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона
чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне
службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна
друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне
самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води
министарство надлежно за послове финансија, односно запослене чије се плате,
односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне
самоуправе (члан 2. ст. 4. и 5.).

Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у
систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим
организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка
рационализације, уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу
предвиђеном прописом у буџету, а у складу са актом Владе из члана 4. став 1. овог
закона.

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима
посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим
пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и
лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на
неодређено време код организационог облика (члан 10. став 1.). Организациони облик
који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или
ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.).

Члан 12. став 3. овог закона, прописује да се повећање броја запослених на
неодређено време, до доношења акта о систематизацији усклађеног са актом о
максималном броју запослених за 2019. годину, врши у складу са прописима којима се
уређује буџетски систем, односно организациони облици траже повећање броја
запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и
локалне самоуправе од Комисије Владе.

Као мера заштите средстава буџета прописано је да уколико скупштина јединице
локалне самоуправе не донесе акт којим ће извршити рационализацију броја
запослених у складу са актом Владе, министарство надлежно за послове финансија
може, на предлог министарства надлежног за послове државне управе и локалне
самоуправе, привремено да обустави пренос трансферних средстава из буџета
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Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде, односно плате (члан 14.
Закона).

У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у
систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине
Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (''Службени гласник
Републике Србије'', број 101/15), наводи се да у оквиру максималног броја запослених,
одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Oдлуке, сваки организациони облик може имати
највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена
средства за зараде.

4. Коришћење роба и услуга

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је
реално планирати средства за ове намене у 2019. години, а нарочито за извршавање
расхода на име сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423-Услуге по
уговору треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и
потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу,
привремено повремени послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног
прилагођавања.

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан
приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.

Средства планирана у оквиру ове групе конта мора да садрже и износе средстава
за које је локални орган управе надлежан за финансије дао сагласност у складу са
Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода,
захтевају плаћање у више година.

5. Субвенције

У оквиру субвенција, неопходно је преиспитати све програме по основу којих се
додељују субвенције, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације
подразумевају рационално коришћење средстава субвенција.

Приликом планирања средстава за субвенције посебно треба имати у виду све
прописе који се тичу контроле државне помоћи.

6. Остали расходи из класе 4 и издаци за нефинансијску имовину

Остале расходе, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком
која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. Приликом планирања наведених
расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској
класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава
смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно
прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање
редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких
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активности потребно је, у опису апропријације економске класификације 481 –
Дотације невладиним организацијама, посебно исказати средства за наведену намену.

7. Финансијска помоћ Европске заједнице (ИПА I и ИПА II)

Један од извора финансирања пројеката на локалном нивоу је и финансијска
помоћ Европске уније, у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента
претприступне помоћи (ИПА I и ИПА II), а у складу са Законом о потврђивању
Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница
(ИПА I), („Службени гласник РС – међународни уговори“, број 124/07) и Закона о
потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о
правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у
оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) (''Службени гласник РС –
међународни уговори'' број 19/14).

На основу Финансијског споразума потписаног 6. јуна 2014. године, између
Владе Републике Србије и Европске комисије, који се односи на Национални програм
за Србију за 2013. годину у оквиру ИПА компоненте Помоћ у транзицији и изградња
институција за реализацију годишњег Националног програма, за спровођење пројеката
претприступне помоћи, неопходно је обезбедити одговарајући износ националног
суфинансирања.

Директни корисници средстава буџета локалне власти, у случају када су крајњи
корисници пројекта/секторског програма, дужни су да обезбеде износ националног
суфинансирања, у складу са правилима уговарања и набавки која важе у Европској
унији (тзв. ПРАГ правила). Процедуру јавних набавки спроводи Тело за уговарање
(Министарство финансија - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава
ЕУ).

За сваки уговор у оквиру пројекта односно секторског програма предвиђа се
суфинансирање у следећим пропорцијама: суфинансирање у износу од најмање 10% од
укупне вредности буџета који се односи на техничку помоћ – уговори о услугама;
суфинансирање у износу од најмање 15% од укупне вредности буџета који се односи на
инвестиције (инфраструктурни радови и набавка опреме) – уговори о набавци и
уговори о радовима; суфинансирање у износу од најмање 10% од укупне вредности
уговора који се односе на „грант“ шеме без обзира да ли се активности односе на
институционалну изградњу или инвестиције.

У моменту планирања финансијских средстава намењених за национално
суфинансирање на локалном нивоу у оквиру одобрених пројеката и програма, потребно
је поштовати следећа правила:

- Корисници буџетских средстава одговорни су за правилно планирање, у складу
са предвиђеном динамиком спровођења, износа расхода и/или издатака за финансирање
учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи ЕУ;

- Буџетски корисници, који не испланирају довољан износ средстава за
финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу финансијске помоћи ЕУ, морају
да изврше преусмеравање средстава са других својих апропријација и/или програма;

- Средства планирана за финансирање учешћа Републике Србије у спровођењу
финансијске помоћи ЕУ не могу се користити у друге сврхе;

- Имајући у виду да је реализација годишњег ИПА програма вишегодишња и да
се не подудара са националном буџетском годином, потребно је распоредити
опредељена средства из једне године буџета ЕУ у неколико година буџета Републике
Србије у складу са Планом јавних набавки и уговором дефинисаном динамиком
спровођења;
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- Буџетски корисници расходе и/или издатке планирају у оквиру шифре
пројеката/секторског програма за које је предвиђено финансирање из извора 01 – општи
приход буџета (за део којим се финансира национално учешће – суфинансирање).

- Приликом планирања средстава за суфинансирање не треба у предлогу
финансијских планова урачунавати трошкове ПДВ.

- У складу са Оквирним споразумом и Оквирним споразумом за ИПА II,
Република Србија мора да обезбеди средства за надокнаду нерегуларно утрошених
средстава (као последицу неправилности или превара), у случају када није могуће
наплатити настале дугове, па у складу са наведеним, буџетски корисници планирају и
расходе и/или издатке на име покрића надокнаде нерегуларно утрошених средстава.
Износ на име покрића надокнаде нерегуларно утрошених средстава се процењује на 1%
укупне планиране годишње реализације пројекта/секторског програма на економској
класификацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа, у оквиру шифре пројекта/секторског програма. Буџетски корисници планирају
средства за ове намене пропорционално свом учешћу у годишњој реализацији
пројекта/секторског програма.

У складу са Финансијским споразумом који се односи на Национални програм за
Србију за 2013. годину у оквиру ИПА компоненте Помоћ у транзицији и изградња
институција, као и у складу са Планом јавних набавки Сектора за уговарање и
финансирање програма изсредстава ЕУ, Министарства финансија и уговором
дефинисаном динамиком спровођења, буџетски корисници локалне власти у обавези су
да обезбеде средства националног суфинансирања.

8.Смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте за 2019-2021.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

Набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих
основних средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако
да се само врше набавке средстава неопходних за рад.

Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и
одржавање зграда, објеката и опреме, већ да расходе за те намене (за молерске,
зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме итд.) планирају на
апропријацији економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, док
средства за капиталне пројекте треба да планирају на контима групе 51, 52 и 54.

Капитални пројекти и њихов значај

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и
грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за локалну власт, укључујући
услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за
изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу
нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса.

Капиталним пројектима се увећава имовина локалне власти путем изградње и
капиталног одржавања грађевинских објеката инфраструктуре и улагања у опрему,
машине и другу нефинансијску имовину.

Капиталним пројектом се поред изградње и капиталног одржавања зграда и
грађевинских објеката инфраструктуре сматра и улaгaње у куповину зграда и објеката,
као и другу нeфинaнсиjску имoвину чији је век трајања, односно коришћења дужи од
једне године, независно од тога да ли је капитални пројекат исказан као посебан
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пројекат унутар програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности у
буџету.

Капитални пројекат садржи све неопходне активности са потребним ресурсима
које се планирају и реализују током целог пројектног циклуса у складу са јасно
дефинисаним циљевима и резултатима пројекта, а у циљу постизања одрживе и
дугорочне употребне вредности пројекта.

Капитални пројекат мора прeдстaвљaти функциoнaлну цeлину са дугорочном
(преко годину дана) употребном вредношћу по завршетку његове реализације.

Kапитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране
два или више корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других
корисника јавних средстава, који својим споразумом уређују међусобне односе,
односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.

Вишегодишње планирање капиталних пројеката

У складу са Законом о буџетском систему капитални издаци се исказују за три
године у општем делу Одлуке о буџету локалне власти, без обзира да ли се капитални
пројекти уговарају фазно по годинама или корисник преузима обавезе по уговору који
захтева плаћање у више година.

Приликом вишегодишњег планирања капиталних пројеката корисници полазе од:
- Општег дела одлуке о буџету локалне власти за обавезе по уговору које се

односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, а које су корисници
преузели уз сагласност надлежног извршног органа локалне власти, и дужни су да
такву обавезу укључе у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу
обавезе за ту годину и планирају по годинама у оквиру лимита на свом разделу;

- Општег дела одлуке о буџету локалне власти за капиталне пројекте за које нису
преузете вишегодишње обавезе, корисници су у обавези да анализирају физичку и
финансијску реализацију тих капиталних пројеката, у циљу ефикасније алокације
средстава, као и да укључе капиталне издатке у финансијски план и планирају по
годинама у оквиру лимита на свом разделу, за пројекте чија је даља реализација
оправдана.

На основу урађених анализа, корисници могу одустати од пројеката чија је даља
реализација неоправдана.

Такође, корисници могу планирати издатке за нове капиталне пројекте у 2018.
години и наредне две године.

Предност у планирању нових капиталних пројеката на извођењу радова дати
онима који су спремни за реализацију (који имају пројектно- техничку документацију,
грађевинску дозволу као и документацију неопходну за спровођење поступка јавне
набавке).

Капитални пројекти подразумевају ангажовање значајних средстава и најчешће
се финансирају из више извора. Као значајан извор финансирања капиталних пројеката
на локалном нивоу јављају се капитални трансфери од других нивоа власти. Такође,
капитални пројекти се могу финансирати и из пројектних зајмова, па је приликом
планирања буџета капиталних пројеката потребно укључити и средства пројектних
зајмова намењена за њихову реализацију, али само у износу за који се процењује да ће
бити потрошен у тој години. С обзиром на то да пројектни зајмови углавном укључују
и домаће учешће, корисници су дужни да поред издатака из извора 11– Примања од
иностраних задуживања, искажу издатке и из извора 01 – Приходи из буџета, и то по
сваком пројекту појединачно.

Корисници су у обавези да, поред издатака за вишегодишње пројекте, искажу и
капиталне издатке за једногодишње пројекте, односно за пројекте чија реализација
траје годину дана.
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Планирање издатака капиталног пројекта

Ради ефикаснијег планирања и припреме, поступајући у складу са законским
одредбама, корисници буџетских средстава дужни су да органу надлежном за послове
финансија доставе планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две године.
Корисници су у обавези да искажу планиране издатке за капиталне пројекте по
годинама који се односе на изградњу и капитално одржавање, по контима на трећем и
четвртом нивоу, и то:

1) издатке за израду пројектно-техничке документације на конту 5114 (осим
уколико је иста већ израђена);

2) издатке за експропријацију земљишта на конту 5411;
3) издатке за извођење радова на изградњи, односно извођење радова на

капиталном одржавању на контима 5112 и 5113;
4) издатке за ангажовање стручног надзора на конту 5114 (осим уколико исти

нису планирани од стране Инвеститора или на неки други начин).
Уколико корисници нису планирали средства за израду пројектно-техничке

документације и за ангажовање стручног надзора, дужни су да наведу који субјект
(институција, организација, јавно предузеће итд.) је обезбедио средства за те издатке и
у ком износу или ће тај посао обављати у оквиру свог редовног пословања.

Имајући у виду низак ниво извршења капиталних издатака у односу на
планиране у претходним годинама, због лоше припреме пројеката, што je за последицу
имало додатне трошкове у току реализације (посебно у изградњи великих
инфраструктурних пројеката), препорука је да корисници предвиде средства у
максималном износу 5% од укупно планираних средстава за капиталне инвестицијe, у
циљу припреме нових капиталних пројекта (израда економско-финансијских анализа,
израда пројектно-техничке документације итд).

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА
2019. ГОДИНУ

У складу са основним макроекономским предпоставкама утврђеним у Упутству
за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и
2020. годину и са принципима Стратегије развоја града Зрењанина у наредном
средњорочном периоду, Одлуком о буџету града Зрењанина за 2019. годину планирани
су приходи и примања буџета са пренетим неутрошеним средствима у износу од
4.619.976.078 динара. У оквиру овог износа садржани су следећи износи по изворима:

1) Приходи из буџета – извор 01 – 3.986.451.562 динара,
2) Донације од осталих нивоа власти, ненаменски трансфери од АП Војводина, у

корист нивоа градова и наменски трансфери од АПВ – извор 07 – 322.899.196 динара,
I ЗБИР (1+2) износи 4.309.350.758 динара,

3) Пренета неутрошена средства из ранијих година – извор 13 и 15 – 300.000.000
динара,

II ЗБИР (I+3) износи 4.609.350.758 динара,

4) Средства из осталих извора буџетских корисника, као и нераспоређени вишак
прихода буџетских корисника – извор 07, 13 и 15 – 10.625.320 динара,
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III ЗБИР (II+4) износи 4.619.976.078 динара.

Буџетски корисници, остварују приходе из осталих извора (донације од осталих
нивоа власти), пре свега од вишег нивоа власти (Републике или Покрајине) а планирани
су у износу од 3.802.320 динара (извор 07), пренета неутрошена средства из ранијих
година планирана су у износу од 170.000 динара (извор 13) а неутрошена средства
донација из претходних година, планирана су у износу од 6.653.000 динара (извор 15).
Средства из извора 13 и 15 представљају нераспоређени вишак прихода и примања
буџетских корисника и укупно износе 6.823.000 динара.

Одлуком о буџету града Зрењанина за 2019. годину планирана су средства за
функционисање свих корисника буџетских средстава. То значи да су планирана
средства за плате запослених у органима града као директних корисника као и у
установама које је основала локална самоуправа и месним заједницама, као
индиректним корисницима средстава буџета.

Поред плата за горе набројане запослене планиране су накнаде трошкова за
долазак и одлазак са посла, као и за запослене у основним и средњим школама.

У оквиру расхода за запослене планиране су и јубиларне награде запослених за
све набројане кориснике односно за запослене који то право стичу у 2019. години.

Планирана су средства за сталне трошкове, трошкове путовања, за разне услуге
битне за функционисање корисника, средстава за текуће проправке и одржавања и за
материјал.

Свакако треба споменути социјалну компоненту садржану у Одлуци о буџету
града Зрењанина за 2019. годину. Наиме овим буџетом планирана су средства за
једнократне помоћи и набавку огрева за најугорженије слојеве становништва, за
финансирање Сигурне женске куће, дневног центра за децу и омладину ''Алтернатива'',
за свратиште за бескућнике, за функционисање народне кухиње, за остваривање
ванинституционале заштите путем Геронтолошког центра, за бесплатан градски превоз
за одређене категорије становништва, за накнаде породиљама, за суфинансирање
разних пројеката а везаних за решења проблема избеглих и интерно расељених лица и
друго.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДA И ПРИМАЊА БУЏЕТА

Пројекција прихода и примања буџета града Зрењанина за 2019. годину
сачињена је у складу са Упутсвом за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018.
годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, које је објавило Министарство финансија,
а на бази:

- остварених прихода и примања у три квартала 2018. године,
- проценe остварења прихода и примања буџета града Зрењанина у четвртом

кварталу 2018. године,
- процене ефеката предвиђених у пореској политици.

Приходи и примања буџета града Зрењанина за 2019. годину утврђени су у
следећим износима:
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ОПИС
Одлука о буџету

Износ % учешћа

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 71 3,235,050,000 75.0

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 2,200,000,000 51.0

1.2. Порез на фонд зарада 712 50,000 -

1.3.Порез на имовину 713 850,000,000 19.7

1.4. Порез на добра и услуге 714 145,000,000 3.4

1.5. Други порези 716 40,000,000 0.9

2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 941,701,516 21.8

2.1. Трансфери од других нивоа власти 733 325,851,516 7.6

- укупни ненаменски трансфер од АП Војводине 202,787,952 4.7

- текући наменски трансфери у корист нивоа градова 2,952,320 -

- капитални наменски трансфери у корист нивоа
градова

120,111,244 2.8

2.2. Приходи од имовине 741 280,000,000 6.5

2.3. Приходи од продаје добара и услуга 742 240,000,000 5.6

2.4. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 30,000,000 0.7

2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 50,000,000 1.2

2.6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходних година

772 15,850,000 0.4

3. ПРИМАЊА 8+9 136,401,562 3.2

3.0. Примања од продаје непокретности 811 30,000,000 0.7

3.1. Примања од продаје покретне имовине 812 500,000 -

3.2. Примања од продаје земљишта 841 105,791,562 2.5

3.3. Примања од продаје домаће финансијске
имовине

921 110,000 -

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 4,313,153,078 100.0

Укупни приходи и примања буџета града Зрењанина за 2019. годину планирани
су у износу од 4.313.153.078 динара. Од овог износа, порески приходи износе
3.235.050.000 динара или 75,0%, непорески приходи износе 941.701.516 динара или
21,8% док примања износе 136.401.562 динара или 3,2% укупних прихода и примања
буџета града Зрењанина.

Приходе и примања буџета можемо посматрати и као:

I Уступљене приходе
II Приходе од осталих нивоа власти и
III Изворне приходе

I Уступљени приходи

У оквиру уступљених прихода свакако се као најзначајнији приход појављује
порез на зараде, који је планиран у номиналном износу од 1.840.000.000 динара, са
учешћем од 38,7% у приходима и примањима буџета. Законом о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн.,
125/14 – усклађ.дин.износ, 95/15– усклађ.дин.износ и 83/16) чланом 35. став 2
дефинисано је да јединицама локалне самоуправе припада 77% од пореза на зараде који
се плаћа према пребивалишту запосленог.
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Поред пореза на зараде, у оквиру уступљених прихода, значајни су и следећи
приходи:

- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем, планиран у номиналном износу од 90.000.000
динара, са учешћем од 2,1% у приходима и примањима буџета.

- Порез на остале приходе, планиран у номиналном износу од 185.000.000
динара, са учешћем од 4,3% у приходима и примањима буџета.

У ову групу спадају: приходи које обвезник оствари давањем у закуп опреме,
транспортних средстава и других покретних ствари, добици од игара на срећу, приходи
од осигурања лица и други приходи.

- Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске
управе у номиналном износу од 157.000.000 динара, са учешћем од 3,6% у приходима и
примањима буџета.

- Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним
објектима, по решењу Пореске управе, планиран у номиналном износу од 27.000.000
динара, са учешћем од 0,6% у приходима и примањима буџета.

- Накнада за коришћење минералних сировина, планирана је у износу од
40.000.000 динара, са учешћем 0,9% у приходима и примањима буџета. Накнада се
остварује пре свега по основу експлоатације нафте и гаса на територији града
Зрењанина.

- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова,
планирана је у износу од 25.000.000 динара, са учешћем 0,6% у приходима и
примањима буџета. Наведене приходе остварују индиректни корисници буџета града
својом делатношћу.

Приходи од уступљених пореза су релативно стабилни приходи буџета града,
што значи да се остварују у континуитету на планираном нивоу.

II Приходи од осталих нивоа власти

У оквиру прихода од осталих нивоа власти планирани су трансфери и то:

Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа градова, у номиналном
износу од 202.787.952 динара, са учешћем од 4,7% у приходима и примањима буџета.
Укупни ненаменски трансфер намењен јединицама локалне самоуправе је предвиђен
чланом 37. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број:
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износ и 125/14 – усклађени дин. износ,
95/15– усклађ.дин.износ, 83/16, 91/19 –усклађ.дин.износ и 104/16 – др.закон). У односу
на 2018. годину ненаменски трансфер према граду Зрењанину је остао у истом обиму а
објављен је у Закону о буџету РС за 2018. годину.
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Текући наменски трансфери у ужем смислу у корист нивоа градаова односе се
на приходе Установе Резервати природе Зрењанина који остварују средства од
покрајинског секретаријата.

Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа
градова, планирани су у износу од 120.111.244 динара и односе се на средства
намењена реализацији пројекта ''Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину'', чије
финансирање у наведеном износу сноси Управа за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине.

III Изворни приходи

Када је реч о изворним приходима, треба рећи да су то приходи чију висину
стопе утврђује локална самоуправа и на тај начин утиче како на прилив средстава у
буџету, тако и на креирање амбијента у којем се одвија привредна активност на
локалном нивоу. Најзначајнији изворни приходи буџета града Зрењанина су:

- Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, планиран у
номиналном износу од 320.000.000 динара са учешћем од 7,5% у приходима и
примањима буџета.

- Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, у номиналном изсносу
од 330.000.000 динара, са учешћем од 7,7% у приходима и расходима буџета.

- Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, планирана је у номиналном износу од 60.700.000
динара, са учешћем од 1,4% у приходима и примањима буџета.

- Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, планирана је у
номиналном износу од 75.000.000 динара, са учешћем од 1,7% у приходима и
примањима буџета.

- Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, планирана је у
номиналном износу од 40.000.000 динара, са учешћем од 0,9% у приходима и
примањима буџета.

- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини, планирана у номиналном износу од
140.000.000 динара, са учешћем 3,3% у приходима и примањима буџета.

- Комунална такса за коришћење простора за коришћење простора на вавним
површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности, планирана у номиналном износу од 20.000.000 динара, са учешћем од 0,5%
у приходима и примањима буџета.

- Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности
саобраћаја на путевима, планирана у номиналном износу од 20.000.000 динара, са
учешћем од 0,5% у приходима и примањима буџета.
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- Допринос за уређење грађевинског земљишта, планиран је у номиналном износу
од 60.000.000 динара, са учешћем од 1,4% у приходима и примањима буџета.

- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини који користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, планирани су у
номиналном износу од 120.000.000 динара, са учешћем од 2,8% у приходима и
примањима буџета.

- Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији
месне заједнице и општине, планиран у номиналном износу од 30.000.000 динара, са
учешћем од 0,7% у приходима и примањима буџета.

- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа градова, планирани су у номиналном износу од 65.000.000
динара, са учешћем од 1,5% у приходима и примањима буџета града. Изменом
Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна (''Сл.гласник РС'', бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016 и 46/2017) овај
приход је дефинисан као јавни приход, и од 2017. године путем уплатног рачуна слива
се у буџет града.

- Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова, планирана су у
номиналном износу од 30.000.000 динара, са учешћем од 0,7% у приходима и
примањима буџета града. Планирана вредност примања од продаје непокретности
извршено је на основу анализе о стању непокретности у јавној својини града
(стамбеног и пословног простора) и намере да се поједини објекти ставе у промет,
односно продају јер су врло лошем стању а сама реконструкција или адаптација би
изискивала значајна средства којима град тренутно не располаже. Сматра се оправдано
да се део непокретности отуђи, чиме би се средства остварена продајом некретнина
усмериле на нове инвестиције у граду. Испитивањем тржишта дошло се до закључка да
постоји заинтересованост физичких и правних лица за куповину предметних
непокретности, те се приступило прибављању процењене тржишне вредности истих на
основу чега су и планирана средства у буџету града за 2019. годину.

- Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова, планирана су у
номиналном износу од 105.791.562 динара, са учешћем од 2,4% у приходима и
примањима буџета града. Остварење примања од продаје земљишта у корист нивоа
градова, зависи директно од активности локалне самоуправе у делу привлачења нових
инвеститора и од специфичности локалне самоуправе у смислу географског положаја,
инфраструктурне опремљености, повезаности са другим градовима и слично. На
основу досадашњег интересовања инвеститора за град Зрењанин, као и на основу онога
шта је град спреман да им понуди, процењено је да се ова примања реално могу
остварити у горе поменутом износу.

Наведени изворни приходи буџета града Зрењанина за 2019. годину планирани у
приближно истом обиму као и за 2018. годину, реално и у складу са њиховим
остварењем у текућој години, са проценама о привредној активности у 2019. години,
као и са перцепцијом локалне власти о мерама које ће се предузети и одлукама које ће
се донети у смислу креирања пословног амбијента у граду Зрењанину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупан обим буџетских расхода и издатака планиран је у износу од
4.619.976.078 динара, од чега ће се 3.986.451.562 динара извршити из уступљених и
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изворних прихода буџета града Зрењанина, из донација од осталих нивоа власти у
износу од 326.701.516 динара, из пренетих неутрошених средстава из ранијих година у
износу од 249.539.344 динара и из неутрошених средстава донација из претходних
година у износу од 57.283.656 динара.

Расходи и издаци буџета града Зрењанина за 2019. годину приказани су по бруто
принципу, што значи да обухватају поред расхода и издатака који се финансирају из
општих прихода буџета и оне расходе и издатке које корисници буџетских средстава
остваре и из осталих извора финансирања.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА:

Група
конта

ОПИС

Одлука о
буџету за
2018.
годину

%
учешћа

Одлука о
буџету за
2018.

годину -
Ребалнас I

%
учешћа

Одлука о
буџету за
2019.
годину

%
учешћа

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

41 Расходи за запослене 1,006,425,170 23.6 1,009,744,300 21.4 1,015,549,120 22.0

42 Коришћење роба и услуга 1,713,385,244 40.2 1,856,202,280 39.3 1,891,261,759 40.9

44
Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања 19,500,000 0.5 19,500,000 0.4 19,500,000 0.4

45 Субвенције 24,700,000 0.6 20,616,000 0.4 21,000,000 0.5

46
Донације, дотације и
трансфери 507,243,400 11.9 527,096,400 11.2 545,048,200 11.8

47
Социјално осигурање и
социјална заштита 134,058,336 3.1 141,013,484 3.0 132,340,000 2.9

48, 49
Остали текући расходи и
средства резерве 224,719,000 5.3 230,883,042 4.9 225,577,246 4.9

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

50
Издаци за нефинансијску
имовину 474,229,178 11.1 755,953,248 16.0 608,199,753 13.2

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

60

Издаци за отплату
главнице и набавку
финансијске имовине 161,501,000 3.8 161,501,000 3.4 161,500,000 3.5

УКУПНО 4,265,761,328 100.0 4,722,509,754 100.0 4,619,976,078 100.0

Уколико анализирамо расходе и издатке буџета града Зрењанина по врстама и по
годинама може се констатовати да је укупан обим расхода и издатака у 2019. години у
односу на актуелну одлуку за 2018. годину, смањен за 2,2 % а у номиналном износу
смањење износи 102.533.676 динара. Тако значајно смањење у 2019. години планирано
је због чињенице да у следећој години, у односу на 2018. годину нису планирана
средства од вишег нивоа власти (Република и АП Војводина) која ће се укључити како
на приходној тако и на расходној страни буџета града како се буду потписивали
уговори, а као последица аплицирања и добијања средстава по конкурсима који
расписују виши нивои власти. Укључена су само средства која су већ уговорена.

Појединачно посматрано, највеће учешће у структури расхода и издатака имају
коришћење роба и услуга, односно расходи из групе 42 и износи 40,9% у 2019. години,
односно 39,3% у 2018. години. Други по учешћу у укупним расходима су расходи за
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запослене, односно расходи из групе 41 и износи 22,0% у 2019. години, односно 39,3%
у 2018. години.

У оквиру економске класификације 410000 ''Расходи за запослене'',
планирани су следећи расходи:

- Плате, додаци и накнаде запослених и социјални доприноси на терет
послодавца који ће се финансирати из буџета града Зрењанина у 2018. години у износу
од 946.357.620 динара, што чини 20,5% буџетских расхода и издатака. Из средстава
буџета града финансирају се плате у износу од 943.905.300 динара, док су средства за
плате, додатке и накнаде запослених и социјални доприноси на терет послодавца
предвиђена код Јавне установе ''Резервати природе Зрењанина'' у износу од 2.452.320
динара из осталих прихода који се остварују од надлежног Министарства. Основ
планирања ових расхода чини планирани број запослених, са усаглашеним
коефицијентима са уредбама као и цене рада у складу са Законом о привременом
уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', бр. 116/14) и у
складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору (''Службени гласник РС'', бр.68/15) и са Одлуком о максималном броју
запослених који је донела Влада Републике Србије. Када је реч о запосленима чије се
плате финансирају из буџета града, треба рећи да се број запослених уклапа у
максимално одређен број запослених утврђен Упутством за припрему одлуке о буџету
локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, које је донело
Министарство финансија Републике Србије. У 2019. години је могуће запошљавање
нових радника уколико је то у сагласности са законским ограничењима, као и са
одредбама ове Одлуке. Планирана маса средстава за плате које се финансирају из
буџета, за 2019. годину по корисницима састоји се од следећих износа:

- Скупштина града, за Председника и Заменика председника, у износу од
3.300.000 динара,

- Градоначелник, за Градоначелника и Заменика градоначелника, у износу од
4.150.000 динара,

- Градска управа, у износу од 335.400.000 динара,
- Правобранилаштво града Зрењанина, у износу од 27.042.000 динара,
- Заштитник грађана, у износу од 10.142.000 динара,
- Туристичка организација града Зрењанина, у износу од 19.504.500 динара,
- Установа ''Резервати природе Зрењанина'', у износу од19.882.320 динара,
- Предшколска установа, у износу од 260.420.000 динара,
- Народно позориште ''Тоша Јовановић'', у износу од 68.300.000 динара,
- Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'', у износу од 30.965.000 динара,
- Народни музеј, у износу од 38.356.000 динара,
- Савремена галерија, у износу од 13.160.000 динара,
- Културни центар, у износу од 26.900.000 динара,
- Историјски архив, у износу од 26.237.000 динара,
- Завод за заштиту споменика културе, у износу од 12.970.000 динара,
- Месне заједнице, у износу од 44.318.800 динара.

Маса средстава за плате запослених који се финансирају из буџета града
Зрењанина за 2019. годину планирана је у складу са Упутством за припрему Одлуке о
буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину изузев
увећања по корисницима.

- Социјална давања запосленима (отпремнине приликом одласка у пензију и
отпремнине за престанак радног односа, помоћ запосленима због угроженог
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материјалног положаја, исплате породиљског боловања, боловања преко 30 дана и
инвалиднине), планирана су у номиналном износу од 17.858.000 динара, што чини 0,4%
буџетских расхода и издатака и односе се на давања запосленима у органима града и у
установама основане од стране града Зрењанина.

- Накнаде трошкова за запослене (накнаде за превоз на посао и са посла),
планирани су у номиналном износу од 31.587.000 динара, што чини 0,7% буџетских
расхода и издатака и односе се на накнаде трошкова превоза запосленима у органима
града и у установама основане од стране града Зрењанина.

Основ планирања ових расхода јесте да се запосленима обезбеди надокнада
трошкова за долазак и одлазак на посао у градском превозу или месечна карта као и
надокнада трошкова за долазак и одлазак са посла за међуград или месечна карта, а све
у складу са важећим колективним уговорима.

- Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у номиналном
износу од 16.875.500 динара, што чини 0,4% буџетских расхода и издатака и односе се
пре свега на исплату јубиларних награда запосленима у органима града и у установама
основане од стране града Зрењанина

У оквиру економске класификације 420000 ''Коришћење услуга и роба'',
планирани су следећи расходи:

- Стални трошкови у које спадају трошкови за електричну енергију, трошкови
грејања, услуге комуникација, комуналне услуге, трошкови осигурања и накнада за
одводњавање, који су планирани у номиналном износу од 323.030.420 динара, што
чини 7,0% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће сталних
трошкова планирана су:

- улична јавна расвета, у износу од 100.000.000 динара,
- код ЈУ Спортски објекти, у износу од 40.867.420 динара,
- код Градске управе, у износу од 40.000.000 динара,
- одржавање јавно прометних површина, у износу од 36.200.000 динара,
- код Предшколске установе, у износу од 26.839.000 динара,
- код Месних заједница, у износу од 18.448.000 динара,
- код Културног центра, у износу од 10.450.000 динара,
- одржавање хигијене по насељеним местима, у износу од 10.000.000 динара.

- Трошкови путовања (трошкови дневница на службеном путу у земљи и
иностранству као и остали трошкови службеног путовања) планирани су у номиналном
износу од 26.935.000 динара, што чини 0,6% буџетских расхода и издатака.
Најзначајније извдвајање у овој групи расхода односи се на трошкове путовања
ученика средњих школа, и износи 20.000.000 динара.

- Услуге по уговору у себи садрже како: административне услуге, компјутерске
услуге, услуге образовања и усавршавање запослених, услуге информисања, стручне
услуге и остале опште услуге као и накнаде члановима Управних одбора, у
номиналном износу од 465.040.180 динара, што чини 10,1% буџетских расхода и
издатака. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- код Скупштине града, за финансирање накнаде одборницима, у износу од
31.500.000 динара,

- код Градског већа, за финансирање накнаде члановима Градског већа и радних
тела који нису из редова запослених, у износу од 17.000.000 динара,
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- код Градоначелника, за потребе финансирања разних уговора, репрезентације,
поклона, у износу од 20.000.000 динара,

- за покриће уговорених услуга са Јавним предузећем за урбанизам, у износу од
55.200.000 динара,

- за покриће уговорених услуга са Градском стамбеном агенцијом, у износу од
44.000.000 динара,

- за покриће трошкова рада пољочуварске службе, у износу од 20.000.000 динара,
- за одржавање атмосферске канализације, у износу од 10.000.000 динара,
- за изградњу и измештање трафо станица, у износу од 11.350.000 динара,
- за израду елабората и измене режима рада изворишта у оквиру програмске

активности управљања и снабдевања водом, у износу од 20.000.000 динара,
- за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин, у износу од

15.000.000 динара,
- код Народног позоришта ''Тоша Јовановић'', у износу од 10.620.000 динара,
- за намену јавног конкурса за информисање, у износу од 10.000.000 динара,
- код Градске управе, у износу од 55.000.000 динара,
- код Месних заједница, у износу од 36.613.000 динара.

- Специјализоване услуге обухватају: услуге културе (програмске активности
установа културе, установе спортски објекти), услуге јавних предузећа, као и средства
за заштиту животне средине и друго, планиране су у номиналном износу од 239.337.216
динара, што чини 5,2% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће
услуга по уговору планирана су:

- за одржавање јавно зелених површина, у износу од 26.200.000 динара,
- за функционисање прихватилишта за напуштене животиње, у износу од

13.200.000 динара,
- за финансирање манифестација од значаја за град Зрењанин, у износу од

30.000.000 динара,
- за финансирање подршке пољопривредној политици из средстава закупа

пољопривредног земљишта, у износу од 19.000.000 динара,
- за финансирање активности из области животне средине, у износу од

23.242.000 динара,
- за сузбијање зоонозе - третирање комараца, у износу од 23.700.000 динара,
- за сузбијање зоонозе - уништавање крпеља, стршљенова, амброзије и глодара, у

износу од 45.971.216 динара,
- код Градске управе највећим делом за геодетске услуге, у износу од 14.000.000

динара.

- Текуће поправке и одржавање за 2019. годину, планирана су у износу од
745.759.943 динара, што чини 16,1% расхода и издатака буџета града и обухватају
текуће поправке и одржавање зграда и објеката, као и опреме свих корисника буџета
града. Значајнија издвајања за покриће услуга по уговору планирана су:

- за одржавање зграда у влсништву града, у износу од 39.000.000 динара,
- за одржавање уличне јавне расвете, у износу од 50.000.000 динара,
- за одржавање објеката у власништву града, у износу од 59.640.000 динара,
- за финансирање одводњавања, атарских и некатегорисаних путева у оквиру

подршке пољопривредној политици из средстава закупа пољопривредног земљишта, у
износу од 67.022.390 динара,

- за финансирање чишћења канала и пропуста у оквиру активности из области
животне средине, у износу од 20.551.286 динара,
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- за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације у оквиру управљања
саобраћајном инфраструктуром, у износу од 49.500.000 динара,

- за одржавање путева, мостова, тротоара и бициклистичких стаза у оквиру
одржавања саобраћајне инфраструктуре, у износу од 300.000.000 динара,

- за одржавање саобраћајне инфраструктуре из средстава који се реализују из
средстава накнаде по основу експлоатације минералних сировиа, у износу од
59.881.560 динара,

- за адаптацију простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену
групу, у износу од 15.445.374 динара,

- за потребе Градске управе, у износу од 13.000.000 динара,
- за потребе месних заједница из средстава текућих прихода буџета и

самодоприноса, у износу од 27.216.000 динара.

- Материјал обухвата трошкове административног материјала, материјала за
образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, материјала за спорт и
културу и материјал за одржавање хигијене, у номиналном износу од 91.159.000 динара,
што чини 2,0% буџетских расхода и издатака. Значајнија издвајања за покриће услуга
по уговору планирана су:

- за набавку новогодишње расвете, у износу од 12.000.000 динара,
- за потребе Предшколске установе у највећем делу за набавку хране за децу, у

износу од 34.404.000 динара,
- за потребе Градске управе у највећем делу за набавку канцеларијског

материјала и горива за функционисање управе, у износу од 20.000.000 динара.

У оквиру економске класификације 440000 ''Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања'', планирани су расходи у укупном износу од 19.500.000
дианра и чини 0,4% укупних буџетских расхода и издатака, и односи се на отплату
домаћих камата пратеће трошкове задуживања, у оквиру већ постојећег уговора о
инвестиционом кредиту који је град Зрењанин потписао са Конзорцијумом банака:
''Банка Интеза'', ''Ерсте банка'' и ''Комерцијална банка'' пред крај 2014. године.

У оквиру економске класификације 450000 ''Субвенције'' планирани су у
укупном износу од 21.000.000 динара и представља 0,5% укупних расхода и издатака. У
оквиру наведене групе расхода планирана су средства за спровођење мера активне
политике запошљавања, за конкурс подстицања предузетништва као и за
субвенционисање кредитирања пољопривредних газдинстава.

У оквиру економске класификације 460000 ''Донације, дотације и
трансфери'' планирана су средства у укупном износу од 545.048.200 динара и чине
11,8% укупних буџетских расхода и издатака. У оквиру наведене економске
класификације трансферишу се средства за потребе основног образовања, средњег
образовања у износу од 461.600.000 динара, средства за делатности примарне
здравствене заштите 5.000.000 динара, и средства дотације по Закону о привременом
уређењу основица у износу од 78.448.200 динара.

У оквиру економске класификације 470000 ''Социјално осигурање и
социјална заштита'' обухваћене су накнаде за социјалну заштиту из буџета у укупном
износу од 132.340.000 динара и чине 2,9% укупних расхода и издатака. У оквиру
наведених средстава планиране су исплате једнократне новчане помоћи и трошкове
сахране социјално угроженим лицима, трошкове опремања и смештај корисника у
установама и др., за набавку огрева социјално угроженим лицима, сигурна женска кућа,
дневни центар за децу и омладину са инвалидитетом – ''Алтернатива'', свратиште за
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бескућнике, помоћ породицама погинулих бораца и умрлих војника, за функционисање
народне кухиње, за финансирање градског превоза за одређене категорије
становништва, накнаде породиљама за новорођенчад, пакети за новорођенчад и помоћ
најбољим студентима и ученицима за постигнуте резултате.

У оквиру економске класификације 480000 ''Остали расходи'' планирана
средства износе 194.577.246 динара и у структури расхода учествују са 4,2% у укупним
расходима и издацима. У оквиру наведене економске класификације 480000 ''Остали
расходи'', највећа издвајања су за:

- донације невладиним организацијама, што обухвата средства за финансирање
рада политичких странака из буџета, за програмске активности и пројекте и
функционисање друштвених организација, савеза и удружења грађана, као и спортских
организација, у номиналном износу од 132.250.000 динара,

- порези, обавезне таксе и казне, што обухвата средства за плаћање обавезних
Републичких и судских такси и пореза на додату вредност, у номиналном износу од
23.524.000 динара,

- новчане казне и пенали по решењу судова, што обухвата накнаду по судским
решењима, у номиналном износу од 38.803.246 динара.

У оквиру економске класификације 490000 ''Средства резерве'' – планирана у
износу од 31.000.000 динара, са учешћем у буџетским расходима и издацима од 0,7%. У
оквиру ових средстава обухваћена су средства за сталну буџетску резерву у
номиналном износу од 1.000.000 динара, и текућу буџетску резерву у номиналном
износу од 30.000.000 динара. Ова средства су планирана у складу са чланом 69. и 70.
Закона о буџетском систему.

У оквиру класе 500000 ''Издаци за нефинансијску имовину'' планирана
средства износе 543.954.753 динара у структури расхода учествују са 11,8%. План
капиталних пројеката као саставни део Одлуке о буџету за 2019. годину, који ће се
реализовати уколико се остваре приходи планирани за 2019. годину. Најзначајнији
расходи у оквиру наведене класе су:

- економкса класификација 511000 ''Зграде и грађевински објекти'', у износу од
503.023.573 динара, обухвата најзначајније инвестиције:

- израда пројектне документације у износу од 50.000.000 динара,
- комунална опремања разних локалитета, у износу од 70.000.000 динара,
- капитално одржавање зграда у власништву града, у износу од 14.000.000
динара,
- израда техничек документације и радови на зацевљењу Багљашког
канала у износу од16.000.000 динара,
- изградња црпних станица, у износу од 26.030.000 динара,
- наставак изградње канализације у насељеном месту Елемир, у износу од
13.500.000 динара,
- радови на појачаном одржавању коловоза у Барској улици, у износу од
18.063.984 динара,
- радови на изградњи комплекса предшколске установе у насељу
Путниково, у износу од 35.848.855 динара,
- радови на реконструкцији атлетске стазе у Зрењанину, у износу од
198.456.938 динара,
- радови на изградњи трибине стадиона ФК Русанда у Меленцима, у
износу од 19.439.976 динара,
- средства самодоприноса месних заједница, у износу од 16.400.000
динара,
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- средства намењена пројекту ''Пољопривредни музеј'' у износу од
6.653.000 динара која се налазе на рачуну Народног музеја који је носилац
пројекта.

- економска класификација 512000 ''Машине и опрема'', планирана су у износу
од 30.515.180 динара, што чини 0,7% буџетских расхода и издатака и односе се на
набавку опреме за потребе корисника буџета града.

- економска класификација 541000 ''Земљиште'', планирана је у износу од
60.000.000 динара, чини 1,3% укупних расхода и издатака, и односи се на
експропријацију земљишта.

У оквиру класе 600000 ''Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине'', планирана су средства у износу од 161.500.000 динара, што чини 3,5%
буџетских расхода и издатака и односе се на средства за сервисирање отплате рата
дугорочног кредита код Конзорцијума банака ''Банка Интеза'', ''Ерсте банка'' и
''Комерцијална банка''.

Анализа програмске структуре буџета

Програм 1 – Урбанизам и просторно планирање

Програм је планиран у укупном износу од 356.480.000 динара и чини 7,8%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је планирање,
уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог
развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта,
подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и
очување и унапређење вредности стамбеног фонда. У оквиру истог налазе се следеће
програмске активности:

- просторно и урбанистичко планирање у износу од 55.200.000 динара чији је
циљ повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом.
Наведена програмска активност спроводи се сходно уговору закљученом са Јавним
предузећем за урбанизам;

- управљање грађевинским земљиштем у износу од 82.000.000 динара, чији је
циљ комунално опремање Панчевачке улице, улице Фрање Клуза и остале
инфраструктуре;

- стамбена подршка у износу од 7.280.000 динара, чији је циљ финансирање
инвестиционог одржавања стамбених зграда које у свом објекту имају станове у
власништву града;

- остваривање јавног интереса у одржавању зграда у износу од 97.000.000 динара,
односе се на финансирање услуге ЈП ''Градска стамбена агенција'' као и на одржавање
објеката у власништву града.

Програм 2 – Комунална делатност

Програм је планиран у укупном износу од 306.950.000 динара и чини 6,7%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је пружање
комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица
уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо
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снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање
водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима,
јавним бунарима и чесмама. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

- управљање/одржавање јавним осветљењем у износу од 173.350.000 динара,
односе се на редовно исплаћивање трошкова уличне јавне расвете, одржавање уичне
јавне расвете, изградња односно измештање трафо станица, набавка новогодишње
расвете;

- Одржавање јавно зелених површина у износу од 31.200.000 динара и односи се
на комуналне услуге које су поверене ЈКП ''Чистоћа и зеленило'';

- одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 46.200.000 динара
и односе се на комуналне услуге које су поверене ЈКП ''Чистоћа и зеленило'';

- зоохигијена у износу од 18.200.000 динара и односи се на одржавање и
функционисање азила за напуштене животиње које је поверено ЈКП ''Чистоћа и
зеленило'';

- Управљање и снабдевање водом за пиће у износу од 20.000.000 динара и
односе се на израде елабората о резервама воде и зонама санитарне заштите као и
финансирање измене режима рада изворишта.

Пројекат ''Остале комуналне услуге'' које су поверене ЈКП ''Чистоћа и зеленило''
у износу од 18.000.000 динара односе се на финансирање зимске службе и комуналних
радника који одржавају комуналну хигијену по насељеним местима.

Програм 3 – Локално економски развој

Програм је планиран у укупном износу од 76.000.000 динара и чини 1,7%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање
стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење
инвестиција. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

- унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 64.000.000
динара, односи се на одржавање платоа, мобилијара, тргова;

- мере активне политике запошљавања у износу од 7.000.000 динара и односи се
на спровођење мера активне политике запошљавања путем Локалног акционог плана у
виду ангажовања незапослених лица за обављање стручне праксе и јавних радова преко
Национална службе за запошљавање;

- подршка економском развоју и промоцији предузетништва у износу од
5.000.000 динара односи се на средства намењена за спровођење конкурса ради
промоције предузетништва.

Програм 4 – Развој туризма

Програм је планиран у укупном износу од 95.464.100 динара и чини 2,1%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је Унапређење
туристичке понуде у граду. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

- управљање развојем туризма у износу од 38.024.100 динара и односи се на
трошкове функционисања Туристичке организације града Зрењанина и за
функционисање туристичких локалитета Тиса, Мотел и Пескара;

- промоција туристичке понуде у износу од 11.190.000 динара и односи се на
програмске активности које се реализацију посредством Туристичке организације града
Зрењанина.
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У оквиру програма планиран је пројекат ''Средства за финансирање
манифестација од значаја за град Зрењанина'' у износу од 46.250.000 динара, који се
односи на финансирање свих манифестација које су дефинисане Одлуком о
манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин (''Службени лист града
Зрењанина'', бр.5/17 и 37/17).

Програм 5 – Развој пољопривреде

Програм је планиран у укупном износу од 129.522.390 динара и чини 2,8%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је Унапређење
Унапређење пољопривредне производње у граду. У оквиру истог налазе се следеће
програмске активности:

- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у
износу од 115.522.390 динара и односи се на расходе за ангажовање пољочуварске
службе, расходе за скидање усева са узурпираног пољопривредног земљишта, као и на
расходе планиране да се реализују из средстава закупа пољопривредног земљишта
(одводњавање пољопривредног земљишта, уређење атарских и некатегорисаних
путева).

- мере подршке руралном развоју у износу од 14.000.000 динара и односе се на
подстицаје у виду субвенционисања кредита пољопривредних газдинстава за набавку
опреме при чему град плаћа камату односно накнаду бакама за уговорени износ
кредита, као и за подстицаје пчеларству.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програм је планиран у укупном износу од 209.374.502 динара и чини 4,6%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање
услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној
средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање
отпадом. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

- управљање заштитом животне средине у износу од 62.893.286 динара односи се
на финансирање Буџетског фонда за заштиту животне средине у оквиру којег се
финансирају мониторинзи квалитета воде, буке, ваздуха и земљишта, расходи за
отклањање дивљих депонија, зацевљење Багљашког канала;

- заштита природе у износу од 40.780.000 динара односе се на трошкове
функционисања и обављања делатности Установе Резервати природе Зрењанина;

- управљање отпадним водама у износу од 36.030.000 динара односе се на
редовно одржавање атмосферске канализације као и на изградњу црпних станица у
граду.

У оквиру програма планирана су два пројекта ''Сузбијање зоонозе'' у укупном
износу од 69.671.216 динара а који се односе на третирање комараца, уништавање
крпеља, стршљенова, амброзије и глодара, као и пројекат ''Изградња канализације у
насељеном месту Елемир'' који се финансира средствима самдоприноса и износи
13.500.000 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програм је планиран у укупном износу од 447.445.544 динара и чини 9,7%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је унапређење
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организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној
самоуправи. У оквиру истог налази се следећа програмске активности:

- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 429.381.560
динара, односе се на одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимског и
летњег одржавања путева, мостова, тротоара и бициклистичких стаза као и
финансирање одржавања путева из средстава остварених по основу експлоатације
минералних сировина.

У оквиру програма планиран је завршетак пројекта ''Појачано одржавање
коловоза у Барској улици'' у износу од 18.063.984 динара и представља учешће града
сходно уговору који је потписан са Министарством привреде РС.

Програм 8 – Предшколско образовање

Програм је планиран у укупном износу од 414.204.229 динара и чини 9,0%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је омогућавање
обухвата предшколске деце у вртићима. У оквиру истог налази се следећа програмска
активност:

- функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања у износу
од 362.910.000 динара, које се односи на функционисање Предшколске установе.

У оквиру програма планирана је реализација два пројекта:
- ''Изградња комплекса предшколске установе у насељу Путниково'' у износу од

35.848.855 динара које представља износ учешћа града у реализацији а које је подржано
од стране Министартва привреде;

- ''Адаптација простора за дежурни вртић Вила током целе године за јаслену
групу'' у износу од 15.445.374 динара, од чега је износ планиран из буџета града
5.689.075 динара док је Министарство без портфеља РС издвојило 9.756.299 динара а
све ради финансирања мера популационе политике јединице локалне самоуправе.

Програм 9 – Основно образовање

Програм је планиран у укупном износу од 305.000.000 динара и чини 6,6%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је доступност
основног образовања свој деци са територије града у складу са прописаним
стандардима. У оквиру истог налази се следећа програмска активност:

- функционисање основних школа у износу од 300.000.000 динара омогућава
функционисање 29 основних школа на територији града. У оквиру ове програмске
активности највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне
трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих
поправки и одржавања као и свих других трошкова који омогућавају несметано
функционисање школа.

У оквиру порграма планирана је реализација два пројекта:
- ''Финансирање трошкова превоза и смештаја ученика ометених у развоју'' у

износу од 3.000.000 динара;
- ''Набавка школских торби за ђаке прваке'' у износу од 2.000.000 динара.
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Програм 10 – Средње образовање

Програм је планиран у укупном износу од 162.800.000 динара и чини 3,5%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је доступност
средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним
профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде. У оквиру истог налази
се следећа програмска активност:

- функционисање основних школа у износу од 162.800.000 динара омогућава
функционисање 7 средњих школа на територији града. У оквиру ове програмске
активности највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне
трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих
поправки и одржавања као и свих других трошкова који омогућавају несметано
функционисање школа.

У оквиру порграма планирана је реализација следећих пројекта:
- ''Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа на територији

града Зрењанина'' у износу од 20.000.000 динара;
''Суфинансирање трошкова превоза ученика средњих школа са посебним

потребама са територије града Зрењанина'' у износу од 1.500.000 динара;

- ''Помоћ најбољим студентима и ученицима за најбоље резултате'', у износу од
8.000.000 динара;

- ''Подстицај програмима из области образовања и науке'', у износу од 3.000.000
динара;

- ''Регресирање превоза студената'', у износу од 300.000 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програм је планиран у укупном износу од 181.500.000 динара и чини 3,9%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање
свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града. У
оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

- једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 40.900.000 динара и
односе се на финансирање редовних активности Центра за социјални рад, једнократних
помоћи, огрева за најугроженије;

- породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја у износу
од 18.600.000 динара и односе се на финансирање Сигурне куће, Прихватилишта за
одрасла и стара лица у кризним ситуацијама, бескућнике и просјаке као и финансирање
становања уз подршку младима који се осамостаљују;

- саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге у износу од 100.000
динара;

- подршка реализацији Црвеног крста у износу од 3.000.000 динара;
- подршка деци и породици са децом у износу од 77.000.000 динара а односе се

на накнаде породиљама за новорођенчад и незапосленим породиљама, пакети за
новорођенчад као и финансирање личног пратиоца детета;

- подршка рађању и родитељству у износу од 2.000.000 динара а односе сена
суфинансирање вантелесне оплодње:

- подршка особама са инвалидитетом у износу од 7.000.000 динара, а односи се
на функционисање објекта у функцији пројекта ''Наша прича''.
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У оквиру порграма планирана је реализација следећих пројекта:
- ''Помоћ у кући'' у износу од 3.450.000 динара;
- ''Клуб за стара и одрасла лица'' у износу од 3.450.000 динара;
- ''Активности канцеларије за смањење сиромашва'', у износу од 1.000.000

динара;
- ''Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима по основу

Споразума о реадмисији на територији града Зрењанина'', у износу од 5.000.000 динара;
- ''Подршка социо хуманитарним организацијма'', у износу од 10.000.000 динара;
- ''Финансирање градског превоза за одређене категорије становништва'', у

износу од 10.000.000 динара.

Програм 12 – Примарна здравствена заштита

Програм је планиран у укупном износу од 7.000.000 динара и чини 0,1%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је доступност
примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, обезбеђивање и
спровођење активности у областима деловања јавног здравља. У оквиру истог налазе се
следеће програмске активности:

- функционисање установа примарне здравствене заштите у износу од 5.000.000
динара а односи се на финансирање Дома здравља ''др Бошко Вребалов'' и ''Апотека
Зрењанин'';

- мртвозорство у износу од 2.000.000 динара.

Програм 13 – Развој културе

Програм је планиран у укупном износу од 363.940.271 динар и чини 7,9%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је очување,
унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности,
продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана
информисање и унапређење јавног информисања. У оквиру наведеног програма
финансирају се следеће установе културе: Народно позориште ''Тоша Јовановић'',
Градска народна библиотека ''Жарко Зрењанин'', Народни музеј, Савремена галерија,
Клутурни центар, Историјски архив, Завод за заштиту споменика културе. Програмске
активности које су садржане у оквиру програма:

- функционисање локалних установа културе у износу од 334.832.500 динара и
односе се на функционисање горе побројаних установа:

- јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 2.040.000
динара, које се односе на програмске активности Народног музеја и Савремене галерије:

- остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у
износу од 10.000.000 динара, а које је планирано сходно расписаном конкурсу јавног
информисања.

У оквиру порграма планирана је реализација следећих пројекта:
- ''Партерно уређење унутрашњег дворишта – атријума Великобечкеречке

штедионице у Зрењанину'' у износу од 4.858.548 динара а које реализује Завод за
заштиту споменика културе Зрењанин;

- ''Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва – по конкурсу''
у износу од 8.000.000 динара;
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- ''Обнова Великобечкеречке штедионице у Зрењанину – санација и рестаруација
дворишних фасада'', у износу од 4.209.223 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програм је планиран у укупном износу од 400.578.511 динара и чини 8,7%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање
приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова
за развој и спровођење омладинске политике. Програмске активности које су садржане
у оквиру програма:

- подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у
износу од 70.000.000 динара, на основу расписаних конкурса;

- функционисање локланих спортских објеката у износу од 109.000.000 динара а
који се односи на функционисање Јавне установе ''Спортски објекти'', Зрењанин.

У оквиру порграма планирана је реализација следећег пројекта:
- ''Реконструкција атлетске стазе у Зрењанину'' у износу од 198.456.938 динара а

које се реализује у сарадњи са Управом за капитална улагања, при чему је Управа
обезбедила износ од 120.111.244 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програм је планиран у укупном износу од 400.578.511 динара и чини 8,7%
укупних буџетских расхода и издатака. Сврха наведеног програма је обезбеђивање
услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо
управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе,
сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и
управљање јавним дугом, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и
обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.
Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

- Функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од
639.614.000 динара и односи се на лична примања запослених (плате са социјалним
доприносима на терет послодавца, путни трошкови, јубиларне награде, отпремнине и
сл.), услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал...

- функционисање месних заједница у износу од 158.075.482 динара и односе се
на функционисање 36 месних заједница на територији града,

- сервисирање јавног дуга у износу од 181.000.000 динара и односе се на
сервисирање инвестиционог кредита узетог 2014. године;

- градско правобранилаштво у износу од 12.707.500 динара и односи се на
функционисање органа Правобранилаштва града Зрењанина;

- заштитник грађана у износу од 6.186.000 динара и односи се на функционисање
органа Заштитник грађана;

- функционисање националних савета националних мањина у износу од 100.000
динара;

- управљање у ванредним ситуацијама у износу од 5.800.000 динара;
- текућа буџетска резерва у износу од 30.000.000 динара;
- стална буџетска резерва у износу од 1.000.000 динара.

У оквиру програма планирана је реализација следећих пројекта:
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- ''Рекултивација позајмишта песка у Меленцима – 2 фаза'' у износу од 3.874.229
динара а које се суфинансира Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство
и саобраћај у износу од 3.586.488 динара;

- ''Подршка верским заједницама'' у износу од 10.000.000 динара;
- ''Трансфер самодоприноса за изградњу болнице'', у износу од 100.000 динара.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

У Одлуци о буџету града Зрењанина за 2019. годину утврђено је раније ступање
на снагу исте, односно њено ступање на снагу даном доношења из разлога што је
неопходно у што краћем року обезбедити несметано функционисање директних и
индиректних корисника буџета града Зрењанина. Због тога, у циљу финансирања
остваривања права и дужности града утврђених законом, потребно је да се омогући
несметано извршавање расхода и издатака. У супротном била би доведена у питање
редовна динамика извршавања истих, а тиме и извршавање функција и надлежности
града.

Наведено је у складу са чланом 110. Статута града Зрењанина који утврђује да
одлуке и општи акти Скупштине града ступају на снагу најраније осмог дана од дана
објављивања, осим ако се из оправданих разлога, утврђених при њиховом доношењу,
не предвиди да раније ступају на снагу.

Ова Одлука ће се доставити Министарству финансија Републике Србије и
објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.

На основу свега наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе
Одлуку о буџету града Зрењанина за 2019. годину у датом тексту.
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