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Члан 4.

На основу члана 47. Закона о јавним
приходима и јавним расходима (''Службени
гласник РС'', бр. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93,
67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 33/04 и 135/04),
на основу члана 43. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 61/05,
66/05, 101/05, 62/06, 85/06 и 86/06), члана 20. и
32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр.129/07), чланa 31. тачка 2.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2008.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Зрењанин за
2008. годину (''Службени лист општине
Зрењанин'', бр. 19/07 и ''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 7/08 и 21/08) у називу реч:
''општина'' замењује се рачју: ''града'' а затим у
члану 1. износ: ''4.709.730.893'' замењује се
износом: ''4.680.439.383'', износ: ''4.445.773.813''
замењује се износом: ''3.920.280.658'' и износ од:
''263.957.080''
замењује
се
износом:
''760.158.725''.
Члан 2.
У члану 2. износ: ''1.220.579.547''
замењује се износом: ''1.217.771.780'', износ:
''1.102.035.547''
замењује
се
износом:
''1.102.807.780'' и износ: ''118.544.000'' замењује
се износом: ''114.964.000''.
Члан 3.
У члану 3. износ: ''1.708.780.628''
замењује се износом: ''1.985.938.992'', износ:
''1.579.940.548''
замењује
се
износом:
''1.357.157.967'' и износ: ''128.840.080'' замењује
се износом: ''628.781.025''.

У члану 4. Tачка 1. ''Општи део,
Приходи'' економска класификација 711121 –
Порез на приходе од самосталних делатности
који се плаћа према стварно оствареном нето
приходу износ: ''38.500.000'' замењује се
износом: ''35.000.000'', економска класификација
711143 – Порез на приходе о непокретности
износ: ''32.000.000'' замењује се износом:
''31.000.000'', економска класификација 711145 –
Порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари износ: ''4.700.000'' замењује се износом:
''5.000.000'', економска класификација 711182Самодопринос према зарадама запослених на
територији града износ: ''1.300.000'' замењује се
износом: ''1.500.000'', економска класификација
711183
–
Самодопринос
из
прихода
земљорадника износ: ''2.900.000'' замењује се
износом: ''1.400.000'', економска класификација
711184 – Самодопринос из прихода лица која се
баве
самосталном
делатношћу
износ:
''28.000.000'' замењује се износом: ''24.000.000'',
економска класификација 711191- Порез на
друге приходе износ: ''150.806.387'' замењује се
износом: ''130.000.000''. Укупно 711: износ:
''1.371.706.387''
замењује
се
износом:
''1.338.600.000''.
Економска
класификација
712112 – Порез на фонд зарада осталих
запослених износ: ''2.800.000'' замењује се
износом: ''1.800.000'', економска класификација
712113 – Порез на фонд зарада лица која
остварују приходе оа ауторских права и права
индустријске својине износ: ''30.000'' замењује се
износом: ''1.000''. Укупно 712: износ: ''2.840.000''
замењује се износом: ''1.811.000''. Економска
класификација 713421 – Порез на пренос
апсолутних права на непокретности
износ:
''90.000.000'' замењује се износом: ''77.000.000'',
економска класификација 713422 – Порез на
пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартијама од вредности износ: ''4.500.000''
замењује се износом: ''3.500.000'', економска
класификација 713423 – Порез на пренос
апсолутних права на пловним моторним
возилима и пловним објектима износ:
''16.500.000'' замењује се износом: ''15.000.000'',
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економска класификација 713611 – Порез на
акције на име и уделе износ: ''230.000'' замењује
се износом: ''300.000''. Укупно 713: износ:
''250.240.000'' замењује се износом: ''234.810.000
''. Економска класификација 714513 – Комунална
такса за држање моторних, друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина износ: ''47.000.000'' замењује се
износом: ''45.000.000'', економска класификација
714548- Накнада за супстанце које оштећују
озонски омотач износ: ''1.500.000'' замењује се
износом: ''1.000.000''. Укупно 714: износ:
''128.531.000''
замењује
се
износом:
''126.031.000''. Економска класификација 716111Комунална такса за истицање фирме на
пословном
простору
износ:
''61.000.000''
замењује се износом: ''63.000.000'', после
економске класификације 716111 додаје се нова
економска класификација ''716112 – Комунална
такса за истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима
који припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
слично) у износу од 2.000''. Укупно 716: износ:
''61.000.000 замењује се износом: ''63.002.000''.
После економске класификације 733141 ''Текући
трансфери од Републике у корист нивоа градова''
додају се две нове економске класификације и
то: ''Економска класификација 733144 – Текући
наменски трансфери у ужем смислу од
Републике у износу од 1.600.000 и економска
класификација 733146 – Текући наменски
трансфери у ужем смислу од АП Војводине у
корист нивоа градова у износу од 5.000.000,
економска класификација 733152 – Остали
текући трансфери од Републике у корист нивоа
општина износ: ''22.000.000 замењује се износом:
''3.000.000'', економска класификација 733156 –
Текући наменски трансфери у ужем смислу од
АП Војводине у корист нивоа општина износ:
''11.000.000'' замењује се износом: ''9.000.000'',
економска класификација 733252 – Капитални
трансфери од АП Војводине у корист нивоа
општина износ: ''700.000.000'' замењује се
износом: ''400.000.000''. Укупно 733: износ:
''1.282.597.184''
замењује
се
износом:
''968.197.184''. Економска класификација 741511Накнада за коришћење минералних сировина
износ: ''18.000.000'' замењује се износом:
''16.000.000'', економска класификација 741522 –
Средства остварена од давања у закуп
пољопривредног
земљишта
односно
пољопривредних објеката у државној својини
износ: ''45.000.000'' замењује се износом:
''60.000.000'', економска класификација 741531Комунална такса за коришћење простора на
јавним
површинама или испред пословног
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простора у пословне сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности
износ: ''40.000.000'' замењује се износом:
''33.000.000'', економска класификација 741534 –
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
износ: ''142.000.000'' замењује се износом:
''132.000.000''. Укупно 741: износ: ''294.000.000''
замењује се износом: ''290.000.000''. Економска
класификација
742251
Општинске
административне таксе износ: ''4.000.000''
замењује се износом: ''5.000.000'', економска
класификација 742253 – Накнада за уређивање
грађевинског земљишта износ: ''698.269.192''
замењује се износом: ''549.774.424''. Укупно 742:
износ: ''813.369.192'' замењује се износом:
''657.874.424''. Економска класификација 743351Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом Скупштине општине, као и одузета
имовинска корист у том поступку износ:
''1.700.000'' замењује се износом: ''1.000.000''.
Укупно 743: износ: ''2.200.000'' замењује се
износом:
''1.500.000''.
После
економске
класификације 745000 – Мешовити и неодређени
приходи
додаје
се
нова
економска
класификација ''745141 – Остали приходи у
корист нивоа градова у износу од 200.000''.
Укупно 745: износ: ''28.500.000'' замењује се
износом: ''28.700.000''. Економска класификација
771111 – Меморандумске ставке за рефундацију
расхода износ: ''6.200.000'' замењује се износом:
''5.200.000''. Укупно 771 износ: ''6.200.000''
замењује се износом: ''5.200.000''. Економска
класификација 921651 – Примања од отплате
кредита датих домаћинствима у земљи корист
нивоа општина износ: ''50.000'' замењује се
износом: ''15.000''. Укупно 921: износ:
''40.050.000'' замењује се износом: ''40.015.000''.
Укупни приходи без пренетих средстава из
претходне
године
износ:
''4.366.333.763''
замењује се износом ''3.840.840.608''. Приходи и
примања
буџета
износ: ''4.445.773.813''
замењује се износом: ''3.920.280.658''. Додатни
приходи
буџетских
корисника
износ:
''263.957.080''
замењује
се
износом:
''760.158.725''. Укупни приходи и примања
износ: ''4.709.730.893'' замењује се износом:
''4.680.439.383''.
У тачки 2. ''Општи део, Расходи''
вршиће се следеће измене и допуне:
Код Економске класификације 400000 –
Текући расходи у колони – Средства из буџета
износ: ''3.928.469.013'' замењује се износом:
''3.559.744.858'', а у колони – Расходи и издаци из
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додатних
прихода
корисника
износ:
''195.256.480''
замењује
се
износом:
''174.395.265'', и колони Укупна средства износ:
''4.123.725.493''
замењује
се
износом:
''3.734.140.123'', код eкономске класификације
410000- Расходи за запослене у колони Средства
из буџета износ: ''853.309.233'' замењује се
износом: ''849.486.100'', у колони – Расходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''41.990.700'' замењује се износом: ''38.720.620'', у
колони Укупна средства износ: ''895.299.933''
замењује се износом: ''888.206.720''. Економска
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде) у колони Средства из буџета
износ: ''645.226.957'' замењује се износом:
''645.227.293'', а у колони Укупна средства износ:
''660.554.957''
замењује
се
износом:
''660.555.293'', економска класификација 413 –
Накнаде у натури у колони – Расходи и издаци
из додатних прихода корисника износ:
''5.393.000'' замењује се износом: ''5.283.000''' а у
колони Укупна средства износ: ''7.685.200''
замењује се износом: ''7.575.200'', економска
класификација
414 – Социјална давања
запосленима у колони - Средства из буџета
износ: ''12.683.800'' замењује се износом:
''11.723.66'', у колони – Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''13.602.080''
замењује се износом: ''11.417.000'', у колони
Укупна средства износ: ''26.285.880'' замењује се
износом: ''23.140.660'', економска класификација
415 – Накнада трошкова за запослене у колони
Средства из буџета износ: ''20.065.000'' замењује
се износом: ''21.616.389'', у колони – Расходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''3.122.000'' замењује се износом: ''3.222.000'', у
колони Укупна средства износ: ''23.187.000''
замењује се износом: ''24.838.389'', економска
класификација 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи у колони Средства из
буџета износ: ''46.022.595'' замењује се износом:
''41.857.877'', у колони – Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''2.307.620''
замењује се износом: ''1.232.620'', у колони
Укупна средства износ: ''48.330.215'' замењује се
износом: ''43.090.497'', економска класификација
417 – Посланички додатак у колони средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''12.000.000'' замењује се износом: ''11.750.000''.
Економска класификација 420000 – Коришћење
услуга и роба у колони Средства из буџета
износ: ''832.996.230'' замењује се износом:
''874.182.415'' у колони Расходи и издаци из
додатних
прихода
корисника
износ:
''143.598.480''
замењује
се
износом:
''127.691.490'', у колони Укупна средства износ:
''976.594.710''
замењује
се
износом:
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''1.001.873.905''. Економска класификација 421 –
Стални трошкови у колони Средства из буџета
износ: ''155.022.000'' замењује се износом:
''148.667.074'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''25.744.000''
замењује се износом: ''25.264.797'' у колони
Укупна средства износ: ''180.766.000'' замењује
се
износом:
''173.931.871''.
Економска
класификација 422 – Трошкови путовања у
колони Средства из буџета износ: ''10.247.000''
замењује се износом: ''8.208.000'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''4.400.350'' замењује се
износом: ''3.983.350'', у колони Укупна средства
износ: ''14.647.350'' замењује се износом:
''12.191.350''. Економска класификација 423 –
Услуге по уговору у колони Средства из буџета
износ: ''116.545.580'' замењује се износом:
''110.812.580'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''26.569.130''
замењује се износом: ''28.682.146'', у колони
Укупна средства износ: ''143.114.710'' замењује
се
износом:
''139.494.726''.
Економска
класификација 424 – Специјализоване услуге у
колони Средства из буџета износ: ''164.245.300''
замењује се износом: ''162.022.300'', у колони
Расходи и издаци из додатни прихода корисника
износ: ''12.719.000'' замењује се износом:
''11.945.052'', у колони Укупна средства износ:
''176.964.300''
замењује
се
износом:
''173.967.352''. Економска класификација 425 –
Текуће поправке и одржавање
у колони
Средства из буџета износ: ''352.918.100''
замењује се износом: ''413.002.211'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''37.563.000'' замењује се
износом: ''20.819.065'', у колони Укупна средства
износ: ''390.481.100'' замењује се износом:
''433.821.276''. Економска класификација 426 –
Материјал у колони Средства из буџета износ:
''34.018.250'' замењује се износом: ''31.470.250'', у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''36.603.000'' замењује се
износом: ''36.997.080'', у колони Укупна средства
износ: ''70.621.250'' замењује се износом:
''68.467.330''. Економска класификација 440000 –
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
у колони Средства из буџета износ: ''5.000.000''
замењује се износом: ''2.600.000'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''166.000'' замењује се износом:
''275.000'' а у колони Укупна средства износ:
''5.166.000'' замењује се износом: ''2.875.000'',
економска класификација 441 – Отплата
домаћих камата у колони Средства из буџета
износ: ''3.000.000'' замењује се износом:
''2.600.000'', у колони Расходи и издаци из
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додатних прихода корисника износ: ''123.000''
замењује се износом: ''125.000'', у колони Укупна
средства износ: ''3.123.000'' замењује се износом:
''2.725.000'', економска класификација 444 –
Пратећи трошкови задуживања у колони
Средства из буџета износ: ''2.000.000'' се брише,
у колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''43.000'' замењује се износом:
''150.000'' а у колони Укупна средства износ:
''2.043.000'' замењује се износом: ''150.000''.
Економска класификација 450000- Субвенције у
колони средства из буџета и колони укупна
средства износ: ''628.750.000'' замењује се
износом:
''548.130.075'',
Економска
класификација
451Субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и организацијама
у колони средства из буџета и колони укупна
средства износ: ''628.750.000'' замењује се
износом:
''548.130.075''.
Економска
класификација 460000- Донације, дотације и
трансфери у колони средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.462.817.000'' замењује
се
износом:
''1.158.532.000'',
економска
класификација 463- Текући трансфери осталим
нивоима власти у колони средства из буџета и
колони укупна средства износ: ''1.462.817.000''
замењује се износом: ''1.158.532.000''. Економска
класификација 470000- Социјално осигурање и
социјална заштита у колони средства из буџета
износ: ''72.332.217'' замењује се износом:
''70.553.568'', у колони Укупна средства износ:
''76.896.217'' замењује се износом: ''75.117.568'',
економска класификација 472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета у колони средства
из буџета износ: ''72.332.217'' замењује се
износом: ''70.553.568'' и колони Укупна средства
износ: ''76.896.217'' замењује се износом:
''75.117.568''. Економска класификација 480000 Остали расходи у колони средства из буџета
износ: ''57.530.368'' замењује се износом:
''48.260.700'', у колони Расходи и издаци из
додатних приходи корисника износ: ''4.837.300''
замењује се износом: ''3.044.155'', у колони
Укупна средства износ: ''62.367,668'' замењује се
износом: ''51.304.855'', економска класификација
481 – Донације невладиним организацијама у
колони средства из буџета износ: ''17.720.368''
замењује се износом: ''15.713.700'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''770.000'' замењује се износом:
''765.000'', у колони Укупна средства износ:
''18.490.368'' замењује се износом: ''16.478.700'',
Економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони средства из
буџета износ: ''24.710.000'' замењује се износом:
''19.947.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''3.787.300''
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замењује се износом: ''1.995.169'' у колони
Укупна средства износ: ''28.497.300'' замењује се
износом: ''21.942.169'', Економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова
у колони средства из буџета износ: ''15.100.000''
замењује се износом: ''12.600.000'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''280.000'' замењује се износом:
''283.986'', у колони Укупна средства износ:
''15.380.000'' замењује се износом: ''12.883.986''.
Економска класификација 490000 - Средства
резерве у колони средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''15.733.965'' замењује се
износом: ''8.000.000'', Економска класификација
499 – Стална резерва у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''6.000.000'' замењује се износом: ''2.000.000'',
Економска класификација 499 - Текућа резерва у
колони средства из буџета и колони Укупна
средства износ: '' 9.733.965'' замењује се
износом: ''6.000.000''. Економска класификација
500000 – Издаци за нефинансијску имовину у
колони Средства из буџета износ: ''497.304.800''
замењује се износом: ''341.035.800'' у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''68.277.600'' замењује се
износом: ''585.245.460'', у колони Укупна
средства износ: ''565.582.400'' замењује се
износом:
''926.281.260''.
Економска
класификација 510000 – Основна средства у
колони Средства из буџета износ: ''493.104.800''
замењује се износом: ''336.135.800'' у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''65.337.600'' замењује се
износом: ''582.105.460'' у колони Укупна
средства износ: ''558.442.400'' замењује се
износом:
''918.241.260'',
Економска
класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти у колони Средства из буџета износ:
''449.891.000''
замењује
се
износом:
''303.228.000'' у колони Расаходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''42.925.000''
замењује се износом: ''559.471.961'' у колони
Укупна средства износ: ''492.816.000'' замењује
се
износом:
''862.699.961'',
Економска
класификација 512 – Машине и опрема у колони
Средства из буџета износ: ''39.177.800'' замењује
се износом: ''30.071.800'' у колони Расаходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''19.748.600'' земењује се износом: ''19.969.499'' у
колони Укупна средства износ: ''58.926.400''
замењује се износом: ''50.041.299'', економска
класификација 515 – Нематеријална имовина у
колони Средства из буџета износ: ''3.936.000''
замењује се износом: ''2.736.000'', у колони
Укупна средства износ: ''6.600.000'' замењује се
износом: ''5.400.000''. Економска класификација
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520000 – Залихе у колони Средства из буџета
износ: ''1.200.000'' замењује се износом:
''900.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''2.940.000''
замењује се износом: ''3.140.000''. У колони
Укупна средства износ: ''4.140.000'' замењује се
износом: ''4.040.000''. Економска класификација
522 – Залихе материјала у колони Средства из
буџета износ ''1.200.000'' замењује се износом:
''900.000'', а у колони укупна средства износ:
''1.800.000'' замењује се износом: ''1.500.000''.
Економска класификација 523 – Залиха робе за
даљу продају у колони расходи и издаци из
додатних прихода корисника, износ: ''2.340.000''
замењује се износом: ''2.540.000'' а у колони
Укупна средства, износ: ''2.340.000'' замењује се
износом: ''2.540.000''. Економска класификација
540000- Природна имовина у колони средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''3.000.000'' замењује се износом: ''4.000.000'',
Економска класификација 541- Земљиште у
колони средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''3.000.000'' замењује се износом:
''4.000.000''. Економска класификација 600000 –
Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине у колони Средства из
буџета износ: ''20.000.000'' замењује се износом:
''19.500.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''423.000''
замењује се износом: ''518.000'' а у колони
Укупна средства износ: ''20.423.000'' замењује се
износом: ''20.018.000'', Економска класификација
610000 - Отплата главнице у колони Средства из
буџета износ: ''20.000.000'' замењује се износом:
''19.500.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''423.000''
замењује се износом: ''518.000'' а у колони
Укупна средства износ: ''20.423.000'' замењује се
износом: ''20.018.000'', Економска класификација
611 – Отплата главнице домаћим кредиторима у
колони Средства из буџета износ: ''20.000.000''
замењује се износом: ''19.500.000'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''423.000'' замењује се износом:
''518.000'' а у колони Укупна средства износ:
''20.423.000'' замењује се износом: ''20.018.000''.
Укупни расходи и издаци у колони Средства из
буџета износ: ''4.445.773.813'' замењује се
износом: ''3.920.280.658'', у колони Расходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''263.957.080'' замењује се износом: ''760.158.725''
и колони Укупна средства износ: ''4.709.730.893''
замењује се износом: ''4.680.439.383''.
У глави ''II Посебан део'' у члану 5.
вршиће се следеће измене и допуне:
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Средства буџета износ: ''4.709.730.893''
замењује се износом: ''3.920.280.658''.
Раздео 1. – Вршиће се следеће измене и
то: Економска класификација 414000 –
Социјална давања запосленима износ: ''130.000''
замењује се износом: ''450.000'', економска
класификација 415000 – Накнада трошкова за
запослене износ: ''200.000'' замењује се износом:
''160.000'', економска класификација 416000 –
Награде запосленима и остали посебни расходи
износ: ''1.267.273'' замењује се износом: ''70.000'',
економска класификација 417000 – Посланички
додатак износ: ''12.000.000'' замењује се износом:
''11.750.000'', економска класификација 421000 –
Стални трошкови износ: ''2.050.000'' замењује се
износом: ''1.900.000'', економска класификација
422000 – Трошкови путовања износ: ''3.000.000''
замењује се износом: ''2.000.000'', економска
класификација 423000- Услуге по уговору износ:
''34.500.000'' замењује се износом: ''32.500.000'',
економска
класификација
424000
–
Специјализоване услуге износ: ''2.000.000''
замењује се износом: ''1.500.000'', економска
класификација 472000 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета износ: ''1.800.000'' замењује се
износом: ''1.300.000'', економска класификација
481000 – Дотације невладиним организацијама
износ: ''5.100.000'' замењује се износом:
''3.000.000'', економска класификација 499000 –
Средства резерви – стална резерва износ:
''6.000.000'' замењује се износом: ''2.000.000'',
економска класификација 499000- Средства
резерве – текућа резерва износ: ''9.733.965''
замењује се износом: ''6.000.000''.
Извори финансирања за функцију 110,
ред Приходи из буџета и то: у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''104.130.283'' замењује се износом: ''88.979.045''
и Укупно за функцију 110 у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''104.130.283'' замењује се износом: ''88.979.045''.
Извори финансирања за раздео 1. у редовима
Приходи из буџета и Укупно за раздео 1, у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''109.952.533'' замењује се
износом: ''94.801.295''.
Раздео 2. Врше се следеће измене:
Економска класификација 411000 - Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''144.839.267'' замењује се износом:
''141.748.603'', економска класификација 412000
– Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''25.926.278'' замењује се
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износом: ''25.221.309'', економска класификација
415000 – Накнаде трошкова за запослене износ:
''8.500.000'' замењује се износом: ''10.000.000'',
економска класификација 416000- Награде
запосленима и остали посебни расходи у колони
Средства из буџета и Укупна средства износ:
''36.512.277'' замењује се износом: ''34.000.000'',
економска класификација 422000 – Трошкови
путовања износ: ''3.500.000'' замењује се
износом: ''3.200.000'', економска класификација
423000 – Услуге по уговору износ: ''5.500.000''
замењује се износом: ''4.000.000'', економска
класификација 424000 – Специјализоване услуге
износ: ''3.000.000'' замењује се износом:
''2.500.000'', економска класификација 425000 –
Текуће
поправке
и
одржавање
износ:
''11.000.000'' замењује се износом: ''5.000.000'',
економска класификација 426000 – Материјал
износ: ''14.500.000'' замењује се износом:
''13.000.000'', економска класификација 482000 –
Порези, обавезне таксе и казе износ: ''2.000.000''
замењује се износом: ''500.000'', економска
класификација 483000 – Новчане казне и пенали
по решењу судова износ: ''13.000.000'' замењује
се
износом:
''9.000.000'',
економска
класификација 512000 – Машине и опрема
износ: ''16.000.000'' замењује се износом:
''13.000.000'', економска класификација 515000 –
Нематеријална имовина износ: ''1.000.000''
замењује се износом: ''800.000'', Извори
финансирања за функцију 130, ред Приходи из
буџета и ред Укупно за функцију 130, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''322.277.822'' замењује се износом:
''298.969.912''. Код функције 170 – Трансакције
везане за јавни дуг врше се следеће измене и то:
економска класификација 441000 – Отплата
домаћих камата износ: ''3.000.000'' замењује се
износом: ''2.600.000'', економска класификација
444000 – Пратећи трошкови задуживања у
износу 2.000.000 се бришу, економска
класификација 611000 – Отплата главнице
домаћим кредиторима износ: ''20.000.000''
замењује се износом: ''19.500.000''. Извори
финансирања за функцију 170 – ред Приходи из
буџета и ред Укупно за функцију 170 износ:
''25.000.000'' замењује се износом: ''22.100.000''.
Извори финансирања за раздео 2. у редовима
Приходи из буџета и Укупно за раздео 2. у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''347.277.822'' замењује се
износом: ''321.069.912''.
Раздео
3.
Општинско
Јавно
правобранилаштво функција 110 – Извршни и
законодавни органи вршиће се следеће измене:
После економске класификације 413000 –
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Накнаде у натури додаје се нова економска
класификација 414000 – Социјална давања
запосленима у износу од 26.126. Извори
финансирања за раздео 3. ред Приходи из буџета
и ред Укупно за раздео 3. у колони средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''7.171.276'' замењује се износом: ''7.197.402''.
Раздео 4. – Основно образовање,
функција 912 – Основно образовање у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
врше
се
следеће
измене:
Економска
класификација 463000- Стални трошкови износ:
''82.000.000'' замењује се износом: ''77.000.000'',
економска класификација 463000 - Услуге по
уговору, износ: ''18.040.000'' замењује се
износом: ''20.000.000'', економска класификација
463000 – Текуће поправке и одржавање износ:
''55.000.000'' замењује се износом: ''52.000.000'',
економска класификација 463000 - Машина и
опрема, износ: ''4.000.000'' замењује се износом:
''4.500.000''. Извори финансирања за раздео 4.
Приходи из буџета и Укупно за раздео 4. у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''244.540.000'' замењује се
износом: ''239.000.000''.
Раздео 5. – Средње образовање,
функција 920 - Средње образовање у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
врше
се
следеће
измене:
Економска
класификација 463000- Стални трошкови износ:
''36.000.000'' замењује се износом: ''34.000.000'',
економска класификација 463000 - Накнада
трошкова запосленима и ђацима износ:
''46.000.000'' замењује се износом: ''50.000.000'',
економска класификација 463000 - Услуге по
уговору износ: ''9.900.000'' замењује се износом:
''8.500.000'', економска класификација 463000 –
Текуће
поправке
и
одржавање
износ:
''17.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000'',
економска класификација 463000 – Машине и
опрема износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''1.000.000''. Извори финансирања за раздео 5.
Приходи из буџета и Укупно за раздео 5. у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''149.400.000'' замењује се
износом: ''147.000.000''.
Раздео 6. – Култура, функција 820Услуге културе врше се следеће измене:
Глава 6.0 Народно позориште ''Тоша
Јовановић'' Зрењанин врше се следеће измене и
то: Економска класификација 414000 –
Социјална давања запосленима, у колони
Средства из буџета износ: ''545.000'' замењује се
износом: ''395.000'', а у колони Укупна средства
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износ: ''2.159.000'' замењује се износом:
''2.009.000'', економска класификација 415000 Накнаде трошкова за запослене у колони
Средства из буџета износ: ''1.800.000'' замењује
се износом: ''1.700.000'', а у колони Укупна
средства износ: ''2.032.000'' замењује се износом:
''1.932.000'', економска класификација 422000 –
Трошкови путовања у колони Средства из
буџета износ: ''1.850.000'' замењује се износом:
''1.450.000'', а у колони Укупна средства износ:
''2.150.000'' замењује се износом: ''1.750.000'',
економска класификација 423000 - Услуге по
уговору у колони Средства из буџета износ:
''14.000.000'' замењује се износом: ''15.500.000'', а
у колони Укупна средства износ: ''17.465.000''
замењује се износом: ''18.965.000'', економска
класификација 424000 - Специјализоване услуге
у колони Средстава из буџета и колони Укупна
средства износ: ''760.000'' замењује се износом:
''890.000'', економска класификација 425000 –
Текуће поправке и одржавање у колони
Средстава из буџета и колони Укупна средства
износ: ''3.500.000'' замењује се износом:
''1.150.000''. Извори финансирања за главу 6.0
Приходи из буџета у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''93.893.820''
замењује се износом: ''92.523.820'' и Укупно за
главу 6.0 у колони Средства из буџета износ
''93.893.820'' замењује се износом: ''99.576.820''.
Глава 6.1 - Градска библиотека ''Жарко
Зрењанин'' врше се следеће измене: Економска
класификација 414000 – Социјална давања
запосленима у износу од 260.000 се брише.
Економска класификација 415000 - Накнаде
трошкова за запослене у колони Средства из
буџета
и колони Укупна средства износ:
''700.000'' замењује се износом: ''720.000'',
економска класификација 422000 – Трошкови
путовања у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''604.000'' замењује се
износом: ''450.000'', економска класификација
423000 - Услуге по уговору у колони средства из
буџета износ: ''3.000.000'' замењује се износом:
''2.900.000'', у колони Укупна средства износ:
''3.000.000'' замењује се износом: ''6.412.000'',
економска
класификација
424000
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета износ: ''1.600.000'' замењује се износом:
''1.500.000'', а у колони Укупна средства износ:
''1.871.000'' замењује се износом: ''1.771.000'',
економска класификација 426000 – Материјал у
колони Средства из буџета средства износ:
''1.020.000'' замењује се износом: ''900.000'' а у
колони Укупна средства износ: ''1.656.000''
замењује се износом: ''1.536.000'', економска
класификација 512000 – Машине и опрема у
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колони Средства из буџета износ: ''1.536.000''
замењује се износом: ''1.400.000'', а у колони
Укупна средства износ: ''3.270.000'' замењује се
износом: ''3.134.000'', економска класификација
515000 – Нематеријална имовина у колони
Средства из буџета износ: ''2.936.000'' замењује
се износом: ''1.936.000'', а у колони Укупна
средства износ: ''5.600.000'' замењује се износом:
''4.600.000'', економска класификација 522000 –
Залихе материјала у колони Средства из буцета
износ: ''1.200.000'' замењује се износом:
''900.000'', а у колони Укупна средства износ:
''1.800.000'' замењује се износом: ''1.500.000''.
Извори финансирања за главу 6.1 Приходи из
буџета у колони Средства из буџета и Укупна
средства износ: ''36.239.740'' замењује се
износом: ''34.089.740'' и Укупно за главу 6.1 у
колони Средства из буџета износ: ''36.239.740''
замењује се износом: ''34.089.740'', а у колони
Укупна средства износ: ''48.683.740'' замењује се
износом: ''46.533.740''.
Глава 6.2 - Народни музеј врше се
следеће измене: Економска класификација
414000- Социјална давања запосленима у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''408.800'' замењује се износом: ''181.906'',
економска класификација 421000 - Стални
трошкови у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''4.750.000'' замењује се
износом: ''4.505.474'', а у колони Укупна
средства износ: ''4.885.000'' замењује се износом:
''4.640.474''', економска класификација 482000 –
Порези, обавезне таксе и казне у колони Расходи
и издаци из додатних прихода корисника и
колони Укупна средства у износу 111.300 се
бришу. Извори финансирања за главу 6.2
Приходи из буџета у колони Средства из буџета
и Укупна средства износ: ''42.918.014'' замењује
се износом: ''44.646.594'', ред Расходи из
додатних прихода корисника у колони Расходи
из додатних прихода корисника и колони
Укупна средства износ: ''2.993.000'' замењује се
износом: ''2.881.700''. Укупно за главу 6.2 у
колони Средства из буџета износ: ''42.918.014''
замењује се износом: ''44.646.594'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''2.993.000'' замењује се
износом: ''2.881.700'' а у колони Укупна средства
износ: ''45.911.014'' замењује се износом:
''47.528.294''.
У глави 6.3 - Савремена галерија вршиће
се следеће измене: Економска класификација
421000 – Стални трошкови у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства
износ:
''720.000'' замењује се износом: ''800.000'',
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економска класификације 422000 – Трошкови
путовања износ: ''80.000'' замењује се износом:
''180.000'', економска класификација 423000 –
Услуге по уговору у колони Средства из буџета
износ: ''2.285.000'' замењује се износом:
''2.345.000'', економска класификација 426000 –
Материјал у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''460.000'' замењује се
износом: ''720.000'', економска класификација
512000 – Машине и опрема у колони Средства из
буџета износ: ''1.700.000'' замењује се износом:
''1.000.000'', а у колони Укупна средства износ:
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.300.000''.
Извори финансирања за главу 6.3 Приходи из
буџета у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''17.852.370'' замењује се
износом: ''17.652.370'' и Укупно за главу 6.3 у
колони Средства из буџета износ: износ
''17.852.370'' замењује се износом: ''17.652.370'', а
у колони Укупна средства износ: ''19.372.370''
замењује се износом: ''19.172.370''.
У глави 6.4 - Културни центар врше се
следеће измене и то: Економска класификација
414000 – Социјална давања запосленима у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ 170.000 се брише, а у колони
Укупна средства износ: ''300.000'' замењује се
износом: ''130.000'', економска класификација
416000 – Награде запосленима и остали посебни
расходи у колони Расходи и издаци из додатних
прихода корисника износ 320.000 се брише, а у
колони Укупна средства износ: ''614.330''
замењује се износом: ''294.330'', економска
класификација 422000 – Трошкови путовања у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника и колони Укупна срадства износ:
''1.067.000'' замењује се износом: ''500.000'',
економска класификација 423000 – Услуге по
уговору у колони Расходи и издаци из додатних
прихода корисника износ: ''2.772.000'' замењује
се износом: ''2.463.000'', а у колони Укупна
средства износ: ''3.972.000'' замењује се износом:
''3.663.000'', економска класификација 424000 Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета износ: ''7.877.300'' замењује се износом:
''7.952.300'' у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''4.144.000''
замењује се износом: ''2.144.000'' и колони
Укупна средства износ: ''12.021.300'' замењује се
износом: ''10.096.300'', економска класификација
482000 – Порези, обавезне таксе и казне у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника и колони Укупна средства износ од
102.000 се брише. Извори финансирања за главу
6.4 Приходи из буџета у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
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''38.323.630'' замењује се износом: ''38.398.630'',
ред Расходи из додатних прихода корисника у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''10.496.000'' замењује се
износом: ''7.028.000'' и Укупно за главу 6.4 у
колони Средства из буџета износ: ''38.323.630''
замењује се износом: ''38.398.630'' у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''10.496.000'' замењује се
износом: ''7.028.000'' а у колони Укупна средства
износ: ''48.819.630'' замењује се износом:
''45.426.630''.
У глави 6.5 – Савез аматерских КУД
вршиће се следеће измене и то: Економска
класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде) у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''2.290.000''
замењује се износом: ''2.375.000'', економска
класификација 412000 – Социјални доприноси
на терет послодавца у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''412.000'' замењује се износом: ''425.125'',
економска класификација 421000 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''550.000'' замењује се
износом: ''650.000''. Укупно за главу 6.5 у колони
Средства из буџета и у колони Укупна средства
износ: ''7.750.638'' замењује се износом:
''7.948.763''.
У глави 6.7 – Историјски архив врше се
следеће измене и то: Економска класификација
414000 – Социјална давања запосленима у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''260.000'' замењује се износом:
''267.285'', економска класификација 423000 Услуге по уговору, у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''1.250.000''
замењује се износом: ''1.374.000'', економска
класификација 426000 – Материјал, у колони
Средства из буџета износ: ''700.000'' замењује се
износом: ''576.000'', а у колони Укупна средства
износ: ''1.900.000'' замењује се износом:
''1.776.000''. Извори финансирања за главу 6.7
ред Приходи из буџета у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''19.153.417'' замењује се износом: ''19.160.702'' и
ред Укупно за главу 6.7 у колони Средства из
буџета износ: ''19.153.417'' замењује се износом:
''19.160.702'', а у колони Укупна средства износ:
''22.507.417'' замењује се износом: ''22.514.702''.
У глави 6.8 – Завод за заштиту
споменика културе вршиће се следеће измене и
то: Економска класификација 415000- Накнада
трошкова за запослене у колони Средства из
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буџета и колони Укупна средства износ:
''160.000'' замењује се износом: ''165.000'',
економска класификација 422000 - Трошкови
путовања у колони средства из буџета износ:
''278.000'' замењује се износом: ''168.000'' а у
колони Укупна средства износ: ''578.000''
замењује се износом: ''468.000'', економска
класификација 423000 – Услуге по уговору у
колони Средства из буџета износ: ''1.474.200''
замењује се износом: ''1.709.200'' а у колони
Укупна средства износ: ''2.684.200'' замењује се
износом: ''2.919.200'', економска класификација
424000 – Специјализоване услуге у колони
Средства из буџета износ: ''90.000'' замењује се
износом: ''15.000'', а у колони Укупна средства
износ: ''210.000'' замењује се износом: ''135.000''.
Извори финансирања за главу 6.8 ред Приходи
из буџета у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''10.530.114'' замењује се
износом: ''10.585.114''. Ред Укупно за главу 6.8 у
колони Средства из буџета износ: ''10.530.114''
замењује се износом: ''10.585.114'', а у колони
Укупна средства износ: ''16.181.114'' замењује се
износом: ''16.236.114''.
Извори финансирања за раздео 6
Приходи из буџета у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''270.597.381''
замењује се износом: ''268.941.371''. Ред Расходи
из додатних прихода корисника у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника и Укупна средства износ: ''43.511.000''
замењује се износом: ''39.931.700''. Ред Укупно
за раздео 6. у колони Средства из буџета износ:
''270.597.381''
замењује
се
износом:
''268.941.371'', у колони Расходи из додатних
прихода корисника износ: ''43.511.000'' замењује
се износом: ''39.931.700'' и у колони Укупна
средства износ: ''314.108.381'' замењује се
износом: ''308.873.071''.
Раздео 7. Физичка култура, Функција
810 - Услуге рекреације и спорта Спортски савез
општине Зрењанин, врше се следеће измене и то:
Економска класификација 411000 – Плате,
додаци и накнаде запослених (зараде), у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''34.450.000'' замењује се износом:
''36.400.000'', економска класификација 412000 –
Социјални доприноси на терет послодавца у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''6.000.000'' замењује се износом:
''6.500.000'', економска класификација 424000 Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''45.472.000'' замењује се износом: ''49.375.000''.
Извори финансирања за раздео 7, ред Приходи
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из буџета у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''140.057.982'' замењује
се износом: ''146.410.982''. Ред Укупно за раздео
7. у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''140.057.982'' замењује се
износом: ''146.410.982''.
Раздео 8. - Друштвена брига о деци,
Функција 911 – Предшколско образовање, глава
8.0 - Предшколска установа ''Зрењанин'' врше се
следеће измене и то: Економска класификација
414000 – Социјална давања запосленима у
колони Средства из буџета износ: ''1.560.000''
замењује се износом: ''1.083.343'', а у колони
Укупна средства износ: ''7.504.000'', замењује се
износом: ''7.027.343'', економска класификација
415000 – Накнаде трошкова за запослене у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.860.000'' замењује се износом:
''1.934.389'', економска класификација 416000 –
Награде запосленима и остали посебни расходи
у колони Средства из буџета износ: ''4.222.850''
замењује се износом: ''3.767.682'', а у колони
Укупна средства износ: ''4.851.850'' замењује се
износом: ''4.396.682'', економске класификације
421000 – Стални трошкови додаје у колони
Средства из буџета износ: ''100.000'' замењује се
износом: ''39.600'', а у колони Укупна средства
износ: ''12.694.000'' замењује се износном:
''12.633.600'', економска класификација 425000 –
Текуће поправке и одржавање износ: ''7.000.000''
замењује се износом: ''6.685.611'', а у колони
Укупна средства износ: ''7.728.000'' замењује се
износом: ''7.413.611'', економске класификације
426000 -Материјал у колони Средства из буџета
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''540.000'',
а у колони Укупна средства износ: ''21.140.000''
замењује се износом: ''21.680.000'', економска
класификација 472000 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета у колони Средства из буџета
износ: ''800.000'', замењује се износом: ''550.000'',
а у колони Укупна средства код исте Економске
класификације износ: ''5.364.000'' замењује се
износом: ''5.114.000''. Извори финансирања за
главу 8.0, ред Приходи из буџета у колони
Средства из буџета и колони укупна средства
износ: ''187.442.850'' замењује се износом:
''186.200.625''. Ред Укупно за главу 8.0 у колони
Средства из буџета износ: ''187.442.850''
замењује се износом: ''186.200.625'', а у колони
Укупна средства износ: ''262.475.850'' замењује
се износом: ''261.233.625''.
Извори финансирања за раздео 8.
Приходи из буџета у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''246.940.184''
замењује се износом: ''245.697.959''. Укупно за

Страна 438

Број 32

Службени лист града Зрењанина

раздео 8. у колони Средства из буџета износ:
''246.940.184'' замењује се износом: ''245.697.959''
и у колони Укупна средства износ: ''321.973.184''
замењује се износом: ''320.730.959''.
Раздео 9. – Социјална заштита, Функција
090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, врше се следеће измене и то:
Економска класификација 472000 – Накнада за
социјалну заштиту из буџета у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''30.500.000'' замењује се износом: ''30.703.568''.
Извори финансирања за раздео 9. Приходи из
буџета и Укупно за раздео 9. у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''30.500.000'' замењује се износом: ''30.703.568''.
Раздео 10. – Јавно информисање,
Функција 830 – Услуге емитовања издаваштва
врше се следеће измене и то: Економска
класификација 423000 - Услуге по уговору у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ:
''5.000.000'' замењује се
износом: ''5.200.000''. Извори финансирања за
раздео 10. Приходи из буџета и Укупно за раздео
10. у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: '' 19.000.000'' замењује се
износом: ''19.200.000''.
Раздео 11. – Средства за остале потребе,
Функција 473 – Туризам вршиће се следеће
измене и то: Глава 11.0 – Туристичка
организација општине Зрењанин. Економска
класификација 421000 – Стални трошкови у
колони Средства из буџета износ: ''9.212.000''
замењује се износом: ''7.612.000'', у колони
Укупна средства износ: ''10.658.000'' замењује се
износом: ''9.058.000'', економска класификација
423000 – Услуге по уговору у колони Средства
из буџета износ: ''14.900.000'' замењује се
износом: ''15.900.000'' а у колони Укупна
средства износ: ''18.000.000'' замењује се
износом: ''19.000.000'', економска класификација
424000 – Специјализоване услуге у колони
Средства из буџета износ: ''24.120.000'' замењује
се износом: ''24.720.000'', а у колони Укупна
средства износ: ''29.820.000'' замењује се
износом: ''30.420.000''.
Функција 110- Извршни и законодавни
органи финансијски и фискални послови и
спољни послови, у Глави 11.1 – Савез слепих,
Општинска организација глувих и наглувих,
Удружење параплегичара Баната, Пријатељи
деце, врше се следеће измене: Економска
класификација 481000 - Специјализоване услуге
у колони Средства из буџета и колони Укупна
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средства износ: ''1.685.368'' замењује се износом:
''1.480.000'', економска класификација 481000 –
Материјал у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''500.000'' замењује се
износом: ''150.000''. Извори финансирања за
главу 11.1 Приходи из буџета и укупно за главу
11.1 у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''5.285.368'' замењује се
износом: ''4.730.000''.
Глава 11.2 – Средства за програмске
активности и пројекте друштвених организација
Савеза и удружења грађана за 2008. годину,
вршиће се следеће измене: Економска
класификација 481000 - Специјализоване услуге
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''6.582.000'' замењује се износом:
''7.873.700''. Извори финансирања за главу 11.2
Приходи из буџета и укупно за главу 11.2 у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''6.582.000'' замењује се износом:
''7.873.700''.
Извори финансирања за раздео 11.
Приходи из буџета у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''89.556.870''
замењује се износом: ''90.293.202''. Укупно за
раздео 11. у колони Средства из буџета износ:
''89.556.870'' замењује се износом: ''90.293.202'' и
у колони Укупна средства износ: ''105.969.870''
замењује се износом: ''106.706.202''.
Раздео 12. - Буџетски фондови, Функција
620 – Економска класификација 425000 – Фонд
за коришћење добара од општег интереса у
производњи електричне енергије и производњи
нафте и гаса у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''18.000.000''
замењује се износом: ''16.000.000''. Функција 320
– Услуге противпожарне заштите, економска
класификација 423000 – Фонд противпожарне
заштите у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.000.000'' замењује се
износом: ''1.100.000''. Функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту врше
се следеће измене и то:
Економска
класификација 472000 – Фонд за стипендирање
талентованих ученика, у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''9.232.217'' замењује се износом: ''8.000.000''.
Извори финансирања за раздео 12. Приходи из
буџета и Укупно за раздео 12. у колони Средства
из буџета и у колони Укупна средства износ:
''28.232.217'' замењује се износом: ''25.100.000''.
Раздео 13. – Јавна предузећа, Функција
620 – Развој заједнице врше се следеће измене и
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то: Глава 13.0 – ЈП Дирекција за изградњу и
уређење
града
Зрењанина,
Економска
класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде) у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''52.224.336''
замењује се износом: ''53.280.336'', економска
класификација 412000 – Социјални доприноси
на терет послодавца у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''9.348.156'' замењује се износом: ''9.540.000'',
економска класификација 413000 – Накнаде у
натури у колони Расходи и издаци из додатних
прихода корисника брише се износ 100.000, а у
колони Укупна средства износ: ''300.000''
замењује се износом: ''200.000'', економска
класификација 414000 – Социјална давања
запосленима у колони Средства из буџета износ:
''800.000'' замењује се износом: ''600.000'', у
колони Расходи из додатних прихода корисника
износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''1.850.000'', а у колони Укупна средства износ:
''2.800.000'' замењује се износом: ''2.450.000'',
економска класификација 415000 – Накнада
трошкова за запослене у колони Средства из
буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом:
''1.100.000'', у колони расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''200.000''
замењује се износом: ''300.000'' а у колони
укупна средства износ: ''1.200.000'' замењује се
износом: ''1.400.000'', Економска класификација
416000 – Награде запосленима и остали посебни
расходи у колони Расходи и издаци из додатних
прихода корисника и колони Укупна средства
брише
се
износ:
''500.000'',
економска
класификација 421000 – Стални трошкови у
колони Средства из буџета износ: ''7.600.000''
замењује се износом ''8.515.000'', у колони
Расходи из додатних прихода корисника износ:
''4.800.000'' замењује се износом: ''4.416.797'', а у
колони Укупна средства износ: ''12.400.000''
замењује се износом: ''12.931.797'', Економска
класификација 422000 – Трошкови путовања у
колони Средства из буџета износ: ''300.000''
замењује се износом: ''250.000'', а у колони
укупна средства износ: ''800.000'' замењује се
износом: ''750.000'', Економска класификација
423000 – Услуге по уговору у колони Средства
из буџета износ: ''11.647.000'' замењује се
износом ''7.530.000'', у колони Расходи и издаци
из додатних прихода корисника износ:
''4.000.000'' замењује се износом: ''4.485.016'', а у
колони Укупна средства износ: ''15.647.000''
замењује се износом: ''12.015.016''. Економска
класификација 424000 – Специјализоване услуге
у колони Средства из буџета износ: ''14.506.000''
замењује се износом ''8.630.000'', у колони
Расходи и издаци
из додатних прихода
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корисника износ: ''700.000'' замењује се износом
''981.052'' и у колони Укупна средства износ:
''15.206.000'' замењује се износом: ''9.611.052'',
Економска класификација 425000 – Текуће
поправке и одржавање у колони Средства из
буџета износ: ''201.188.000''замењује се износом
''317.244.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''31.700.000''
замењује се износом: ''15.056.065'', а у колони
Укупна средства износ: ''232.888.000'' замењује
се
износом:
''332.300.065'',
Економска
класификација 426000 – Материјал у колони
Средства из буџета износ: ''3.500.000'' замењује
се износом ''2.480.000'', у колони Расходи и
издаци из додатних прихода корисника износ:
''3.400.000'' замењује се износом: ''3.750.000'', и у
колони Укупна средства износ: ''6.900.000''
замењује се износом: ''6.230.000'', Економска
класификација 451000 – Субвенције у колони
Средства из буџета и у колони Укупна средства
износ: ''102.500.000'' замењује се износом:
''76.385.000''. Економска класификација 481000 –
Донације осталим непрофитним организацијама
у колони Средства из буџета износ: ''700.000''
замењује се износом: ''70.000'', у колони расходи
и издаци из додатних прихода корисника износ:
''500.000'' замењује се износом: ''400.000'', а у
колони Укупна средства
износ: ''1.200.000''
замењује се износом: ''470.000''. Економска
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе
и казне у колони Средства из буџета износ:
''4.100.000'' замењује се износом ''2.350.000'' у
колони расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''2.500.000'' замењује се
износом: ''548.169'', и у колони Укупна средства
износ: ''6.600.000'' замењује се износом:
''2.898.169'', Економска класификација 483000 –
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела у колони Средства из буџета
износ: ''1.600.000'' замењује се износом
''900.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''100.000''
замењује се износом: ''123.986'' и у колони
Укупна средства износ: ''1.700.000'' замењује се
износом: ''1.023.986'', Економска класификација
511000 – Зграде и грађевински објекти у колони
Средства из буџета износ: ''414.859.000''
замењује се износом ''283.096.000'', у колони
расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''42.500.000'' замењује се
износом: ''559.046.961'' и у колони Укупна
средства износ: ''457.359.000'' замењује се
износом:
''842.142.961'',
Економска
класификација 512000 – Машина и опрема у
колони Средства из буџета износ: ''12.400.000''
замењује
се износом ''7.130.000'' у колони
Расходи из додатних прихода корисника износ:
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''3.400.000'' замењује се износом: ''5.382.899'' и у
колони Укупна средства износ: ''15.800.000''
замењује се износом: ''12.512.899''. Економска
класификација 523000- Залихе робе за даљу
продају и то: у колони Расходи и издаци
додатних прихода корисника и колони Укупна
средства у износ: ''250.000'' замењује се износом:
''450.000'', Економска класификација 541000 –
Земљиште у колони Средства из буџета и у
колони Укупна средства износ: ''3.000.000''
замењује се износом: ''4.000.000''.
Извори финансирања за главу 13.0
Приходи из буџета у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''841.472.492''
замењује се износом: ''783.300.336''. У реду
Расходи из додатних прихода корисника у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника и колони Укупна средства износ:
''97.150.000'' замењује се износом: ''597.290.945''.
Укупно за главу 13.0 у колони Средства из
буџета износ: ''841.472.492'' замењује се износом:
''783.300.336'' и у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''97.150.000''
замењује се износом: ''597.290.945'' и колони
Укупна средства износ: ''938.622.492'' замењује
се износом: ''1.380.591.281''.
Функција 630 – Водоснабдевање Глава
13.1 Економска класификација 451000 – ЈКП
''Водовод и канализација'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''175.000.000''
замењује
се
износом:
''172.600.000'', Економска класификација 451 –
ЈКП ''Водовод и канализација'' – Самодопринос
за каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''1.000.000''
замењује се износом: ''4.500.000''. Извори
финансирања за Главу 13.1 Приходи из буџета и
укупно за главу 13.1 у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''176.000.000''
замењује
се
износом:
''177.100.000''.
Функција 510 – Управљање отпадом,
Глава 13.2 вршиће се следеће измене и то:
Економска класификација 451000 – ЈКП
''Чистоћа и зеленило'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''110.750.000''
замењује
се
износом:
''108.030.075''. Извори финансирања за гласу 13.2
ред Приходи из буџета и ред Укупно за гласву
13.2 у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''110.750.000'' замењује
се износом: ''108.030.075''.
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Функција 660 – Стамбени развој и развој
заједнице некласификован на другом месту Глава 13.3 ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин,
вршиће се следеће измене и то: Економска
класификација 421000 – Стални трошкови у
колони Средства из буџета износ: ''3.405.000''
замењује се износом: ''3.410.000'', а у колони
Укупна средства износ: ''7.636.000'' замењује се
износом: ''7.641.000'', економска класификација
423000 – Услуге по уговору у колони Средства
из буџета износ: ''4.255.000'' замењује се
износом: ''4.260.000'', а у колони Укупна
средства износ: ''11.702.000'' замењује се
износом: ''11.707.000'', економска класификација
426000 – Материјал у колони Средства из буџета
додаје се износ 751.000, а у колони Укупна
средства износ: ''1.885.000'' замењује се износом:
''2.636.000'', економска класификација 426000 –
Материјал у колони Средства из буџета износ:
''545.000'' замењује се износом: ''561.000'', а у
колони Укупна средства износ: ''3.939.080''
замењује се износом: ''3.955.080'', економска
класификација 482000 – Порези обавезне таксе и
казне у колони Средства из буџета износ:
''5.940.000'' замењује се износом: ''5.163.000'', а у
колони Укупна средства износ: ''5.743.000''
замењује се износом: ''5.766.000''.
Функција 610 - Стамбени развој врше се
следеће измене и то: Глава 13.4 Јавно стамбено
предузеће, Економска класификација 413000 –
Накнаде у натури у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника и колони Укупна
средства износ: ''80.000'' замењује се износом:
''70.000'', економска класификација 414000 –
Социјална давања запосленима у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''1.000.000'' замењује се
износом: ''253.000'', а у колони Укупна средства
износ: ''1.500.000'' замењује се износом:
''753.000'', економска класификација 415000 –
Накнаде трошкова за запослене у колони
Средства из буџета и у колони Укупна средства
износ: ''280.000'' замењује се износом: ''272.000'',
економска класификација 416000 – Накнаде
запосленима и остали посебни расходи у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника и колони Укупна средства износ:
''340.000'' замењује се износом: ''85.000'',
економска класификација 421000 – Стални
трошкови у колони Средства из буџета износ:
''4.200.000'' замењује се износом: ''3.800.000'', у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''300.000'' замењује се износом:
''380.000'', а у колони Укупна средства износ:
''4.500.000'' замењује се износом: ''4.180.000'',
економска класификација 422000 – Трошкови
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путовања у колони Средства из буџета износ:
''135.000'' замењује се износом: ''10.000'', у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''200.000'' замењује се износом:
''350.000'' а у колони Укупна средства износ:
''335.000'' замењује се износом: ''360.000'',
економска класификација 423000 – Услуге по
уговору у колони Средства из буџета износ:
''5.800.000'' замењује се износом: ''4.560.000'', у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''250.000'' замењује се износом:
''590.000'', а у колони Укупна средства износ:
''6.050.000'' замењује се износом: ''5.150.000'',
економска
класификација
424000
–
Специјализоване услуге у колони Средства из
буџета износ: ''800.000'' замењује се износом:
''420.000'', у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''85.000''
замењује се износом: ''320.000'', а у колони
Укупна средства износ: ''885.000'' замењује се
износом: ''740.000'', економска класификација
425000 – Текуће поправке и одржавање у
колони Средства из буџета износ: ''3.900.000''
замењује се износом: ''1.050.000'', у колони
Расаходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''220.000'' замењује се износом:
''150.000'', а у колони Укупна средства износ:
''4.120.000'' замењује се износом: ''1.200.000'',
економска класификација 426000 – Материјал у
колони Средства из буџета износ: ''1.300.000''
замењује се износом: ''1.000.000'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''130.000'' замењује се износом:
''200.000'', а у колони Укупна средства износ:
''1.430.000'' замењује се износом: ''1.200.000'',
економска класификација 481000 – Донације
осталим непрофитним организацијама износ:
''53.000'' замењује се износом: ''40.000'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''50.000'' замењује се износом:
''145.000'' а у колони Укупна средства износ:
''103.000'' замењује се износом: ''185.000'',
економска класификација 482000 – Порези,
обавезне таксе и казне у колони Средства из
буџета износ: ''12.500.000'' замењује се износом:
''11.764.000'', а у колони Укупна средства износ:
''12.700.000'' замењује се износом: ''11.964.000'',
економска класификација 483000 – Новчане
казне и пенали по решењу судова, у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''170.000'' замењује се износом:
''150.000'', а у колони Укупна средства износ:
''670.000'' замењује се износом: ''650.000'',
економска класификација 512000 – Машине и
опрема у колони Расходи и издаци из додатних
прихода корисника износ: ''350.000'' замењује се
износом: ''282.000'', а у колони Укупна средства
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износ: ''1.150.000'' замењује се износом:
''1.082.000''. Извори финансирања за главу 13.4
ред Приходи из буџета у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''62.769.085'' замењује се износом: ''56.717.085'',
ред Расходи из додатних прихода корисника у
колони Расходи и издаци из додатних прихода
корисника и колони Укупна средства износ:
''3.375.000'' замењује се износом: ''3.175.000''. Ред
укупно за главу 13.4 у колони Средства из
буџета износ: ''62.769.085'' замењује се износом:
''56.717.085'' у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника износ: ''3.375.000''
замењује се износом: ''3.175.000'', а у колони
Укупна средства износ: ''66.144.085'' замењсује
се износом: ''59.892.085''.
После Главе 13.4 додаје се: ''функција
410 – ЈКП ''Градска Топлана'', Глава 13.5,
економска класификација 451000 – ЈКП ''Градска
Топлана'' у колони Средства из буџета и колони
укупна средства износ 1.415.000, ред Извори
финансирања за главу 13.5 и ред Приходи из
буџета у колони Средства из буџета и колони
укупна средства износ 1.415.000, као и ред
укупно за главу 13.5 у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ
1.415.000''.
Извори финансирања за раздео 13.
''1.263.416.448''
замењује
се
износом:
''1.198.987.367''. Расходи из додатних прихода
корисника у колони Расходи и издаци из
додатних прихода корисника и колони Укупна
средства износ: ''128.840.080'' замењује се
износом: ''628.781.025''. Укупно за раздео 13. у
колони
Средства
из
буџета
износ:
''1.263.416.448''
замењује
се
износом:
''1.198.987.367'', у колони Расходи и издаци из
додатних
прихода
корисника
износ:
''128.840.080''
замењује
се
износом:
''628.781.025'', а у колони Укупна средства износ:
се
износом:
''1.392.256.528''
замењује
''1.852.139.392''.
Раздео 14. – Издвојена средства за
подстицај развоја, вршиће се следеће измене:
Функција 421 – Пољопривреда, Глава 14.0,
економска класификација 451000 – Аграрни
буџет у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''56.500.000'' замењује се
износом: ''47.000.000''. Извори финансирања за
главу 14.0, ред Приходи из буџета и ред Укупно
за главу 14.0 у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''56.500.000''
замењује се износом: ''47.000.000''. Функција 620
– Развој заједнице, Глава 14.1, економска
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класификација 451000 – Средства за подстицај и
развој малих и средњих предузећа и приватног
предузетништва у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''18.000.000''
замењује се износом: ''5.000.000'', економска
класификација 451000 – Средства за подстицај
развоја туризма на територији града Зрењанина у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''100.000'', економска класификација 451000 –
Средства за маркетинг и промоцију постојећих
ресура и могућности инвестирања у град
Зрењанин у циљу привлачења страних
инвеститора у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''21.000.000''
замењује се износом: ''19.000.000'', економска
класификација 451000 – Средства за техничко
опремање и оспособљавање јавних предузећа за
пословање на тржишним принципима у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''125.000.000'' замењује се износом:
''100.000.000''. Извори финансирања за Главу
14.1 ред Приходи из буџета и ред Укупно за
главу 14.1 у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''166.000.000'' замењује
се износом: ''124.100.000''. Извори финансирања
за раздео 14. ред Приходи из буџета и ред
Укупно за раздео 14, у колони Средства из
буџета и у колони Укупна средства износ:
''222.500.000''
замењује
се
износом:
''171.100.000''.
Раздео 15. Месне заједнице, Функција
620- Развој заједнице врше се следеће измене:
МЗ ''Арадац'' - Економска класификација
425000 - Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.742.700'' замењује се
износом: ''1.173.400'', економска класификација
425000
–
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''207.000'' замењује се износом:
''190.000'', економска класификација 463000 Месни самодопринос у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''4.900.000'' замењује се износом: ''5.100.000''.
Укупно МЗ ''Арадац'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''6.849.700'' замењује се износом: ''6.463.400''.
МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска
класификација 425000 – Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''964.600'' замењује се износом: ''642.800'',
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економска класификација 425000 – Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''128.000''
замењује се износом: ''100.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''3.000.000'' замењује се износом:
''3.600.000''. Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''4.092.600'' замењује се износом:
''4.342.800''.
МЗ
''Бело
Блато''
Економска
класификација 425000 – Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''832.400'' замењује се износом: ''565.200'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољоприреде и самосталних
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''130.000''
замењује се износом: ''100.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''2.500.000'' замењује се износом:
''2.700.000''. Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''3.462.400'' замењује се износом:
''3.365.200''.
МЗ ''Ботош'' - Економска класификација
425000 – Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.251.900'' замењује се
износом: ''834.800'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''50.000'' замењује се износом:
''40.000''. Укупно МЗ ''Ботош''у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''2.901.900'' замењује се износом: ''2.474.800''.
МЗ ''Елемир'' - Економска класификација
425000- Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''2.210.100'' замењује се
износом: ''1.573.200'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''160.000'' замењује се износом:
''140.000'', економска класификација 463000 Месни самодопринос у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''8.000.000'' замењује се износом: ''8.500.000''.
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Укупно МЗ ''Елемир'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''10.370.100'' замењује се износом: ''10.213.200''.
МЗ ''Ечка'' - Економска класификација
425000 - Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.539.100'' замењује се
износом: ''1.026.000'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''200.000'' замењује се износом:
''195.000'', економска класификација 463000 Месни самодопринос у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''5.800.000'' замењује се износом: ''6.000.000''.
Укупно МЗ ''Ечка'' у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''7.539.100''
замењује се износом: ''7.221.000''.
МЗ ''Јанков Мост'' - Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''557.600'' замењује се износом: ''372.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''5.800'' замењује
се износом: ''5.600'', економска класификација
463000 - Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''420.000'' замењује се износом: ''430.000''.
Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''983.400'' замењује се износом: ''807.600''.
МЗ ''Клек'' - Економска класификација
425000 - Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.142.700'' замењује се
износом: ''761.800'', економска класификација
463000 - Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''6.000.000'' замењује се износом:
''6.500.000''. Укупно МЗ ''Клек'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''7.232.700'' замењује се износом:
''7.351.800''.
МЗ
''Книћанин''
Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''1.198.600'' замењује се износом: ''835.600'',
економска класификација 425000 - Средства

Страна 443

самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''90.000''
замењује се износом: ''70.000''. Укупно МЗ
''Книћанин'' у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''3.488.600''
замењује се износом: ''3.105.600''.
МЗ
''Лазарево''
Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''1.116.200'' замењује се износом: ''744.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''370.000''
замењује се износом: ''280.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''6.300.000'' замењује се износом:
''7.200.000''. Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''7.786.200'' замењује се износом:
''8.224.000''.
МЗ ''Лукино Село'' - Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''1.040.900'' замењује се износом: ''864.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''40.000''
замењује се износом: ''30.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''400.000'' замењује се износом:
''700.000''. Укупно МЗ ''Лукино Село'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.480.900'' замењује се износом:
''1.594.000''.
МЗ
''Лукићево''
Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''888.300'' замењује се износом: ''592.400'',
економска класификација 425000- Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''120.000''
замењује се износом: ''90.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''3.700.000'' замењује се износом:
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''3.800.000''. Укупно МЗ ''Лукићево''у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''4.708.300'' замењује се износом:
''4.482.400''.
МЗ
''Меленци''
Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''3.379.300'' замењује се износом: ''2.376.400'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''115.000''
замењује се износом: ''100.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''300.000'' замењује се износом:
''450.000''. Укупно МЗ ''Меленци'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''3.794.300'' замењује се износом:
''2.926.400''.
МЗ
''Михајлово''
Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''673.300'' замењује се износом: ''465.600'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''13.000''
замењује се износом: ''12.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.300.000'' замењује се износом:
''1.500.000''. Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.986.300'' замењује се износом:
''1.977.600''.
МЗ ''Орловат''- Економска класификација
425000 - Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''974.100'' замењује се
износом: ''649.200'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''20.000'' замењује се износом:
''18.000'', економска класификација 463000 Месни самодопринос у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''100.000'' замењује се износом: ''65.000''. Укупно
МЗ ''Орловат'' у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''1.094.100''
замењује се износом: ''732.200''.
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МЗ ''Перлез'' - Економска класификација
425000 - Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.896.300'' замењује се
износом: ''1.264.000'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности
у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''300.000'' замењује се износом:
''245.000'', економска класификација 463000 Месни самодопринос у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''2.500.000'' замењује се износом: ''2.800.000''.
Укупно МЗ ''Перлез'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''4.696.300'' замењује се износом: ''4.309.000''.
МЗ
''Стајићево''
Економска
класификација 425000 - Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''875.600'' замењује се износом: ''583.600'',
економска класификација 425000- Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''180.000''
замењује се износом: ''165.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''2.800.000'' замењује се износом:
''3.000.000''. Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''3.855.600'' замењује се износом:
''3.748.600''.
МЗ ''Тараш'' - Економска класификација
425000 - Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''886.100'' замењује се
износом: ''590.800'', економска класификација
425000Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''84.400'' замењује се износом:
''58.000'', економска класификација 463000 Месни самодопринос у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''1.400.000'' замењује се износом: ''1.600.000''.
Укупно МЗ ''Тараш'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''2.370.500'' замењује се износом: ''2.248.800''.
МЗ
''Томашевац''
Економска
класификација 425000 – Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''1.177.900'' замењује се износом: ''802.000'',
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економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''223.600''
замењује се износом: ''140.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''1.100.000'' замењује се износом:
''1.200.000''. Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''2.501.500'' замењује се износом:
''2.142.000''.
МЗ
''Фаркаждин''
Економска
класификација 425000 – Средства за решавање
комуналних проблема у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''849.100'' замењује се износом: ''566.000'',
економска класификација 425000 - Средства
самодоприноса од пољопривреде и самосталне
делатности у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''64.000''
замењује се износом: ''45.000'', економска
класификација 463000 - Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: '' 500.000'', замењује се износом:
''650.000''. Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.413.100'' замењује се износом:
''1.261.000''.
МЗ ''Ченте'' - Економска класификација
425000 – Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''1.577.300'' замењује се
износом: ''1.051.600'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''700.000'' замењује се износом:
''500.000'', економска класификација 463000 Месни самодопринос у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''
2.800.000'', замењује се износом: ''3.300.000''.
Укупно МЗ ''Чента'' у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''5.077.300''
замењује се износом: ''4.851.600''.
МЗ ''Златица'' - Економска класификација
425000 – Средства за решавање комуналних
проблема у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''492.900'' замењује се
износом: ''328.800'', економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''25.000'' замењује се износом:
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''22.000''. Укупно МЗ ''Златица'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''1.517.900'' замењује се износом:
''1.350.800''.
МЗ ''Мужља'' - Економска класификација
425000
Средства
самодоприноса
од
пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''144.000'' замењује се износом:
''125.000'', економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''29.700'' замењује се износом: ''98.500'',
економска класификација 463000 - Месни
самодопринос у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''6.000.000'',
замењује се износом: ''6.300.000''. Укупно МЗ
''Мужља'' у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''6.173.700'' замењује се
износом: ''6.523.500''.
МЗ
''Граднулица''
Економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''15.000'', замењује се износом:
''12.000'', економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''28.200'' замењује се износом: ''61.000''.
економска класификација 463000 - Месни
самодопринос у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''6.600.000'',
замењује се износом: ''7.500.000''. Укупно МЗ
''Граднулица'' у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''6.643.200''
замењује се износом: ''7.573.000''.
МЗ ''Зелено поље'' - Економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''4.200'', замењује се износом:
''3.000'', економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''8.800'' замењује се износом: ''44.000'', економска
класификација 463000 – Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''600.000'' замењује се износом:
''650.000''. Укупно МЗ ''Зелено поље'' у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''613.000'' замењује се износом: ''697.000''.
МЗ
''В.Влаховић''
Економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
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од пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''2.600'', замењује се износом:
''1.800'', економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''14.880'' замењује се износом: ''74.400'',
економска класификација 463000 – Месни
самодопринос у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''9.500.000''
замењује се износом: ''10.400.000''. Укупно МЗ
''В.Влаховић'' у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''9.517.480''
замењује се износом: ''10.476.200''.
МЗ
''Шумица''
Економска
класификација 425000 - Средства самодоприноса
од пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''2.500'', замењује се износом:
''1.500'', економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''3.600'' замењује се износом: ''18.000''. Укупно
МЗ ''Шумица'' у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''6.100'' замењује
се износом: ''19.500''.
МЗ ''Центар'' - Економска класификација
463000 – Самодопринос за каналисање у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''2.950'' замењује се износом: ''14.750''.
Укупно МЗ ''Центар'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''2.950''
замењује се износом: ''14.750''.
МЗ ''Никола Тесла'' - Економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''2.380'' замењује
се износом: ''11.900''. Укупно МЗ ''Никола Тесла''
у колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''2.380'' замењује се износом:
''11.900''.
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колони Укупна средства износ: ''57.450''
замењује се износом: ''87.250''. Укупно МЗ
''Соња Маринковић'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''57.450''
замењује се износом: ''87.250''.
МЗ ''Доситеј Обрадовић''- Економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''16.200''
замењује се износом: ''81.000'', економска
класификација 463000 – Месни самодопринос у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''11.000.000'' замењује се
износом: ''11.500.000''. Укупно МЗ ''Доситеј
Обрадовић'' у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''11.016.200''
замењује се износом: ''11.581.000''.
МЗ ''Доља Црни шор'' - Економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''4.550'' замењује
се износом: ''22.750'', економска класификација
463000 – Месни самодопринос у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''3.200.000'' замењује се износом:
''3.300.000''. Укупно МЗ ''Доља Црни шор'' у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''3.204.550'' замењује се износом:
''3.322.750''.
МЗ ''Берберско-болница''- Економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''64.000''
замењује се износом: ''80.000''. Укупно МЗ
''Берберско-болница'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ: ''64.000''
замењује се износом: ''80.000''.

МЗ ''Жарко Зрењанин'' - Економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''10.260''
замењује се износом: ''51.300''. Укупно МЗ
''Жарко Зрењанин'' у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''10.260'
замењује се износом: ''51.300''.

МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економска
класификација 425000- Средства самодоприноса
од пољопривреде и самосталне делатности у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''3.000'' замењује се износом:
''3.500'', економска класификација 463000 –
Самодопринос за каналисање у колони Средства
из буџета и колони Укупна средства износ:
''3.750'' замењује се износом: ''18.750'', Укупно
МЗ ''Сава Ковачевић'' у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''3.006.750'' замењује се износом: ''3.022.250''.

МЗ ''Соња Маринковић'' - Економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и

МЗ
''Мала
Америка''Економска
класификација 463000 – Самодопринос за
каналисање у колони Средства из буџета и

17. децембар 2008.

Број 32

Службени лист града Зрењанина

колони Укупна средства износ: ''3.280'' замењује
се износом: ''16.400''. Укупно МЗ ''Мала
Америка'' у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''3.280'' замењује се
износом: ''16.400''.
Глава - Средства за развој градских и
сеоских месних заједница вршиће се следеће
измене и то: Економска класификација 424000 –
Средства за програме и пројекте асоцијације
месних заједница града Зрењанина у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''2.000.000'' замењује се износом:
''1.500.000'', економска класификација 425000 –
Средства за развој градских и сеоских месних
заједница у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''40.000.000'' замењује се
износом: ''23.000.000''. У реду Укупно у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''42.000.000'' замењује се износом:
''24.500.000''.
Извори финансирања за раздео 15. ред
Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 15, у
колони Средства из буџета и у колони Укупна
средства износ: ''176.524.100'' замењује се
износом: ''158.170.600''.
Раздео 16. – Остали расходи Функција
490 – Економски послови некласификовани на
другом месту вршиће се следеће измене:
Економска класификација 421000 – Улична јавна
расвета у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''48.000.000'' замењује се
износом: ''43.000.000''', економска класификација
425000 – Средства за инвестициону изградњу и
одржавање пословног простора у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''12.000.000'' замењује се износом:
''100.000'', економска класификација 451000 –
Средства за реализацију програма солидарне
стамбене изградње у колони Средства из буџета
и колони Укупна средства износ: ''3.000.000''
замењује се износом: ''100.000'' и економска
класификација 511000 – Канализација по
насељеним местима – пројектно техничка
документација, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''15.000.000''
замењује се износом: ''100.000''. Извори
финансирања за функцију 490 ред Приходи из
буџета и ред Укупно за функцију 490 у колони
Средства из буцета и колони Укупна средства
износ: ''288.000.000'' замењује се износом:
''253.300.000''.
Функција 560 – Заштита животне
средине некласификована на другом месту,
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вршиће се следеће измене: Економска
класификација 424000 – Средства за реализацију
програма заштите животне средине, у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''52.000.000'' замењује се износом:
''53.000.000''. Извори финансирања за функцију
560 ред Приходи из буџета и ред Укупно за
функцију 560 у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''52.000.000''
замењује се износом: ''53.000.000''.
Функција
760
–
Здравство
некласификовано на другом месту, вршиће се
следеће измене: Економска класификација
463000 – Средства за делатност примарне
здравствене заштите, у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''20.000.000'' замењује се износом: ''17.000.000''.
Извори финансирања за функцију 760 ред
Приходи из буџета и ред Укупно за функцију
760 у колони Средства из буџета и колони
Укупна средства износ: ''20.000.000'' замењује се
износом: ''17.000.000''.
Функција 860 – Рекреација, култура и
вере некласификовано на другом месту, вршиће
се следеће измене: Економска класификација
463000 – Средства за одржавање и обнову
верских објеката, у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''5.000.000''
замењује се износом: ''1.100.000''. Извори
финансирања за функцију 860 ред Приходи из
буџета и ред Укупно за функцију 860 у колони
Средства из буџета и колони Укупна средства
износ: ''5.000.000'' замењује се износом:
''1.100.000''.
Извори финансирања за Раздео 16 ред
Приходи из буџета и ред Укупно за раздео 16 у
колони Средства из буџета и колони Укупна
средства износ: ''365.000.000'' замењује се
износом: ''324.400.000''.
Раздео 17.
Донације и трансфери
осталим нивоима власти, Функција 470 – Остале
делатности, врше се следеће измене: Економске
класификације 463000 - Стратегија одрживог
развоја – акциони планови у колони Средства из
буџета и колони Укупна средства износ:
''10.000.000'' замењује се износом: ''7.100.000'',
економска класификација 463000 – Трансферна
средства – остало у колони Средства из буџета и
колони Укупна средства износ: ''700.000.000''
замењује се износом: ''400.000.000''. Извори
финансирања за раздео 17. ред Приходи из
буџета и ред Укупно за раздео 17, у колони
Средства из буџета и у колони Укупна средства
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износ: ''735.107.000''
''432.207.000''.
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замењује

се

износом:

Укупни расходи и издаци у колони
Средства из буџета износ: ''4.445.773.813''
замњеује се износом: ''3.920.280.658'', у колони
Расходи и издаци из додатних прихода
корисника износ: ''263.957.080'' замењује се
износом: ''760.158.725'' и у колони Укупна
средства износ: ''4.709.730.893'' замењује се
износом: ''4.680.439.383''.
Члан 5.
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Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-1/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
Зрењанин

У Посебним одредбама у члану 7. у ставу
1. износ: ''9.733.965'' замењује се износом:
''6.000.000''.
Члан 6.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.

Ову Одлуку доставити Министарству
финансија Републике Србије и објавити у
''Службеном листу града Зрењанина''.
332
На основу члана 25. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02,
61/05, 66/05, 101/05, 62/06 и 85/06), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
бр. 129/07) и члана 31. тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр.
21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној 17.12.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2009. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета града Зрењанина за 2009. годину (у даљем тексту: буџет), примања
и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и
отплата дуга, утврђени су у следећим износима и то:
Примања и издаци буџета
Примања буџета
Издаци буџета

Износ у динарима
4.515.688.637
4.515.688.637

Члан 2.
1. ОПШТИ ДЕО
ПРИХОДИ
Приходи и примања буџета према економској класификацији планирају се у следећим
износима:
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
711000
711111

ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде

ИЗНОС
850.000.000
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ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
711121
711122
711143
711145
711146
711147
711181
711182
711183
711184
711191
711193
712000
712111
712112
712113
713000
713121
713122
713311
713421

Службени лист града Зрењанина
ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном нето приходу
Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према паушално одређеном нето приходу
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приход од пољопривреде и шумарства
Порез на земљиште
Самодопринос према зарадама запослених и по
основу пензија на територији месне заједнице и
општине
Самодопринос према зарадама запослених и по
основу пензија на територији града
Самодопринос из прихода од пољопривреде и
шумарства
Самодопринос из прихода лица која се баве
самосталном делатношћу
Порез на остале приходе
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
У К У П Н О 711:
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада запослених који се финансирају
из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања
Порез на фонд зарада осталих запослених
Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од
ауторских права и права индустријске својине
У К У П Н О 712:
Порез на имовину
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од физичких лица
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и
уделе) од правних лица
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права на непокретности

Страна 449
ИЗНОС
40.000.000
20.000.000
35.000.000
5.000.000
600.000
20.000.000
210.372.000
1.600.000
1.600.000
30.000.000
150.000.000
2.200.000
1.366.372.000
10.000
1.500.000
1.000
1.511.000
60.000.000
110.000.000
10.000.000
95.000.000

713422
713423
713424
713611
714000
714431
714441
714513
714514

Порез на пренос апсолутних права на акцијама и
другим хартијама од вредности
Порез на пренос апсолутних права на половним
моторним возилима и пловним објектима
Порез на пренос апсолутних права на осталим
објектима
Порез на акције на име и уделе
У К У П Н О 713:
Порез на добра и услуге
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Средства за противпожарну заштиту од 6%
наплаћене премије осигурања од пожара у општини
на чијој се територији налази осигурана имовина
Комунална такса за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и
прикључна возила

6.000.000
20.000.000
10.000
500.000
301.510.000
30.000
1.500.000
55.000.000
30.000.000

Страна 450

Број 32

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
714543
714547
714548

Службени лист града Зрењанина

17. децембар 2008.

ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Накнада за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач

ИЗНОС
1.000.000
13.000.000
1.200.000

714549
714552
714562
714574

716000
716111
716112

733000
733141
733142
733144
733146
733241
733242
741000
741141
741511
741522
741531

741532
741534

Накнада од емисије SO2,NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
Комунална такса за држање и коришћење пловних
постројења, пловних направа и других објеката на
води, осим пристана који се користе у пограничном
речном саобраћају
У К У П Н О 714:
Други порези
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
Комунална такса за истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и просторима
који припадају јединици локалне самоуправе
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
У К У П Н О 716:
Трансфери од других нивоа власти
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
градова
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа
градова
Текући наменски трансфери у ужем смислу од
Републике у корист нивоа градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП
Војводина у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
АП Војводина у корист нивоа градова
У К У П Н О 733:
Приходи од имовине
Приходи буџета града од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака
Накнада за коришћење минералних сировина
Средства
остварена
од
давања
у
закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини
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
Комунална такса за коришћење простора за
паркирање друмских моторних и прикључних возила
на уређеним и обележеним местима
Накнада за коришћење грађевинског земљишта

1.200.000
5.000.000
41.000.000
1.000
148.931.000
75.000.000
10.000
75.010.000
585.388.163
30.000.000
20.000.000
20.000.000
60.000.000
500.000.000
1.215.388.163
20.000.000
20.000.000
65.000.000

45.000.000

50.000.000
160.000.000
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Комунална такса за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом
У К У П Н О 741:
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга од стране
тржишних организација у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе
градови и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе
општине и индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа општина
Градске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу остваре органи и
организације градова
У К У П Н О 742:
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом Скупштине
града, као и одузета имовинска корист у том поступку
Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из
области заштите од пожара
У К У П Н О 743:
Добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова
У К У П Н О 744:
Мешовити и неодређени приходи
Остали приходи у корист нивоа градова
Остали приходи у корист нивоа општина
У К У П Н О 745:
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО
771:
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у корист нивоа
градова
У К У П Н О: 811
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
градова
У К У П Н О 812:
Примања од домаћих задуживања
Примања од задуживања од пословних банака у
земљи у корист нивоа градова
У К У П Н О 911:
Примања од продаје домаће финансијске имовине
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у

Страна 451
ИЗНОС
1.000.000
361.000.000
2.000.000
95.000.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
6.000.000
653.316.474
1.500.000
792.816.474
2.000.000
1.000.000
3.000.000

50.000.000
50.000.000
15.000.000
5.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
100.000
100.000
100.000.000
100.000.000
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ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА

ИЗНОС

земљи у корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог
капитала у корист нивоа општина
У К У П Н О 921:
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА:
ДОДАТНИ
ПРИХОДИ
БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА:
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

921941
921951

50.000
40.000.000
10.000.000
50.050.000
4.515.688.637
630.095.827
5.145.784.464

2. ОПШТИ ДЕО
РАСХОДИ
Расходи и издаци буџета, према економској класификацији, утврђују се у следећим износима:
Економска
класификација
400000
410000
411
412
413
414
415
416
417
420000
421
422
423
424
425
426
430000
431
440000
441
444
450000
451
460000
463

Врста расхода

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате,додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнaде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Посланички додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА
СРЕДСТАВА ЗА РАД
Амортизација некретнина и опреме
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима

Средства из
Буџета

Укупна
средства

3.940.381.237
990.688.399
717.579.676

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника
188.958.708
38.970.168
2.933.600

4.129.339.945
1.029.658.567
720.513.276

129.867.428

1.411.900

131.279.328

2.550.000
14.464.000
25.326.160

7.128.969
21.391.984
3.912.000

9.678.969
35.855.984
29.238.160

74.901.135
26.000.000
1.015.778.338
164.070.034
10.770.000
116.653.380
182.046.424
506.974.500
35.264.000

2.191.715
0
142.540.614
31.666.551
4.831.040
31.335.370
16.542.949
22.500.421
35.664.283

77.092.850
26.000.000
1.158.318.952
195.736.585
15.601.040
147.988.750
198.589.373
529.474.921
70.928.283

0
0

100.000
100.000

100.000
100.000

4.500.000
2.500.000
2.000.000
644.568.000

303.000
146.000
157.000
0

4.803.000
2.646.000
2.157.000
644.568.000

644.568.000
1.137.292.500

0
0

644.568.000
1.137.292.500

1.137.292.500

0

1.137.292.500
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Економска
класификација

470000
472
480000
481
482
483
490000
499
499
500000
510000
511
512
513
515
520000
522
523
540000
541
600000
610000
611

Број 32

Страна 453

Службени лист града Зрењанина
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власти
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Донације невладиним
организацијама
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу
судова
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе материјала
Залихе робе за даљу продају
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим
кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Средства из
Буџета

Расходи и
издаци из
додатних
прихода
корисника

Укупна
средства

45.800.000
45.800.000

2.815.000
2.815.000

48.615.000
48.615.000

61.754.000
16.770.000

4.229.926
690.000

65.983.926
17.460.000

26.634.000
18.350.000

3.234.220
305.706

29.868.220
18.655.706

40.000.000
10.000.000
30.000.000

0
0
0

40.000.000
10.000.000
30.000.000

549.307.400
543.407.400
500.377.400
38.330.000
100.000
4.600.000
1.050.000
1.050.000
0
4.850.000
4.850.000

440.217.119
430.917.119
414.938.600
14.326.519
0
1.652.000
9.300.000
500.000
8.800.000
0
0

989.524.519
974.324.519
915.316.000
52.656.519
100.000
6.252.000
10.350.000
1.550.000
8.800.000
4.850.000
4.850.000

26.000.000

920.000

26.920.000

26.000.000
26.000.000

920.000
920.000

26.920.000
26.920.000

4.515.688.637

630.095.827

5.145.784.464

Примања и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС
1
УКУПНА ПРИМАЊА
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- приходи од игара на срећу

Шифра
економске
класификације
2

Средства из буџета

71

3
4.354.127.637
1.891.823.000

711
711180
713
714
716+719
74
7411
7422

1.366.372.000
243.572.000
301.510.000
148.931.000
75.010.000
1.226.816.474
20.000.000
792.816.474
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ОПИС

3. Примања од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
УКУПНИ ИЗДАЦИ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расходи
2. Трансфери
3. Капитални издаци
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (1+2-3-4)

17. децембар 2008.

Шифра
економске
класификације
8
731+732
733

Средства из буџета
20.100.000
0
1.215.388.163
4.489.688.637
3.940.381.237
990.688.399
1.015.778.338
4.500.000
644.568.000
45.800.000
101.754.000
1.137.292.500
549.307.400

4
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641
5

92
91
911
912
61
611
612
613
62

50.050.000
100.000.000
100.000.000
0
26.000.000
26.000.000
0
0
0
4.428.127.637

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

Средства буџета у износу од 4.515.688.637 динара и средства прихода из изворних активности
директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 630.095.827 динара,
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

1
110
411

1

412

2

413
414

3
4

ОПИС

СКУПШТИНА ГРАДА
Извршни и
законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

7.400.000

0

7.400.000

1.325.000
50.000

0
0

1.325.000
50.000
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Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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415

5

416

6

417
421
422
423
424
426
481
482

7
8
9
10
11
12
13
14

2
110
411

15

412

16

413
414

17
18

415

19

416

20

421
422
423
424
426
472

21
22
23
24
25
26

482

27

499

28
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запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награда запосленима и
остали посебни расходи
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотација невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и
казне
Укупно за
функционалну
класификацију 110
Извршни и
законодавни органи
УКУПНО ЗА РАЗДЕО
1
СКУПШТИНА ГРАДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК И
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Извршни и
законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнада за социјалну
заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе и
казне
Средства резерве –
стална резерва

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

150.000

0

150.000

200.000

0

200.000

1.200.000
26.000.000
600.000
1.000.000
10.000.000
600.000
800.000

0
0
0
0
0
0
0
0

1.200.000
26.000.000
600.000
1.000.000
10.000.000
600.000
800.000

3.600.000

3.600.000
0

50.000

50.000

52.975.000

0

52.975.000

52.975.000

0

52.975.000

17.262.000

0

17.262.000

2.428.000
50.000

0
0

2.428.000
50.000

650.000

0

650.000

100.000

0

100.000

1.200.000
1.500.000
2.000.000
24.000.000
2.000.000
1.800.000

0
0
0
0
0
0

1.200.000
1.500.000
2.000.000
24.000.000
2.000.000
1.800.000

1.800.000

0

1.800.000

50.000

0

50.000

10.000.000

0

10.000.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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499

29

3
130
411

30

412

31

413
414

32
33

415

34

416

35

421
422
423
424
425

36
37
38
39
40

426
482

41
42

483

43

512
513

44
45

515

46

170
441
444
611

47
48
49

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

Средства зерерве –
текућа резерва
Укупно за
функционалну
класификацију 110
Извршни и
законодавни органи
УКУПНО ЗА РАЗДЕО
2
ГРАДОНАЧЕЛНИК И
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДСКА УПРАВА
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће попрaвке и
oдржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали
по решењу судова
Машине и опрема
Остале нкеретнине и
опреме
Нематеријална имовина
Укупно за
функционалну
класификацију 130
Опште услуге
Трансакције везане за
јавни дуг
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживања
Отплата главнице

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

30.000.000

0

30.000.000

94.840.000

0

94.840.000

94.840.000

0

94.840.000

160.000.000

0

160.000.000

28.640.000
1.200.000

0
0

28.640.000
1.200.000

7.700.000

0

7.700.000

11.000.000

0

11.000.000

60.000.000
28.000.000
3.600.000
5.000.000
3.000.000
15.000.000

0
0
0
0
0
0

60.000.000
28.000.000
3.600.000
5.000.000
3.000.000
15.000.000

14.500.000

0

14.500.000

2.000.000

0

2.000.000

13.000.000
16.000.000
100.000

0
0
0

13.000.000
16.000.000
100.000

1.500.000

0

1.500.000

370.240.000

0

370.240.000

2.500.000

0

2.500.000

2.000.000

0

2.000.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

090
463
463
463
463

50
51
52
53

700
463

54

912
463
463

55
56

463
463

57
58

463
463

59
60

920
463
463

61
62

Страна 457

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

домаћим кредиторима
Укупно за
функционалну
класификацију 170
Трансакције везане за
јавни дуг
Социјална заштита
Трансфери осталим
нивоима власти -Центар
за социјални рад
Трансфери осталим
нивоима власти Геронтолошки центар
Трансфери осталим
нивоима власти -Црени
крст
Трансфери осталим
нивоима власти - остало
Укупно за
функционалну
класификацију 090
Социјална заштита
Здравство
Трансфери осталим
нивоима власти –
средства за делатност
примарне здравствене
заштите
Укупно за
функционалну
класификацију 700
Здравство
Основно образовање
Стални трошкови
Накнаде трошкова
запослених и ђацима
Услуге по уговору
Текуће попрaвке и
oдржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно за
функционалну
класификацију 912
Основно образовање
Средње образовање
Стални трошкови
Накнаде трошкова
запослених и ђацима

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

26.000.000

0

26.000.000

30.500.000

0

30.500.000

25.634.000

0

25.634.000

7.787.000

0

7.787.000

1.200.000

0

1.200.000

0
10.000.000

10.000.000

44.621.000

0

44.621.000

35.000.000

0

35.000.000

35.000.000

0

35.000.000

85.000.000

0

85.000.000

43.000.000
20.000.000
57.000.000

0
0
0

43.000.000
20.000.000
57.000.000

54.000.000
5.000.000

0
0

54.000.000
5.000.000

264.000.000

0

264.000.000

38.000.000

0

38.000.000

55.000.000

0

55.000.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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463
463

63
64

463
463

65
66

820
3.01

411

67

412

68

413
414

69
70

415

71

416

72

421
422
423
424
425

73
74
75
76
77

426
441
482

78
79
80

511

81

512
611

82
83

3.02

411

84

412

85

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

Услуге по уговору
Текуће попрaвке и
oдржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно за
функционалну
класификацију 920
Средње образовање
КУЛТУРА
УСЛУГА КУЛТУРЕ
НАРОДНО
ПОЗОРИШТЕ
''ТОША
ЈОВАНОВИЋ''
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Порези, обавезне таксе и
казне
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Отплата главнице
домаћим кредиторима
Укупно за главу 3.01
ГРАДСКА
БИБЛИОТЕКА
''ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН''
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

9.000.000
21.500.000

0
0

9.000.000
21.500.000

43.000.000
1.500.000

0
0

43.000.000
1.500.000

168.000.000

0

168.000.000

55.880.000

0

55.880.000

10.020.000
276.000

0
0

10.020.000
276.000

580.000

2.467.000

3.047.000

2.356.000

500.000

2.856.000

880.000
6.380.000
1.850.000
15.800.000
2.000.000
1.200.000

50.000
250.000
400.000
4.000.000
800.000
100.000

930.000
6.630.000
2.250.000
19.800.000
2.800.000
1.300.000

3.620.000
0

700.000
100.000

4.320.000
100.000

180.000
8.000.000

80.000
50.000.000

260.000
58.000.000

3.500.000

1.000.000

4.500.000

0
112.522.000

200.000
60.647.000

200.000
173.169.000

17.400.000

0

17.400.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

413
414

86
87

415

88

416

89

421
422
423
424
425

90
91
92
93
94

426
431

95
96

482

97

512
515
522
523

98
99
100
101

3.03
411

102

412

103

413
414

104
105

415

106

416

107

421
422
423
424
425

108
109
110
111
112

426
482

113
114

512

115

Страна 459
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ОПИС

терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Амортизација
некретнина и опреме
Порези, обавезне таксе и
казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе материјала
Залихе робе за даљу
продају
Укупно за главу 3.02
НАРОДНИ МУЗЕЈ
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и
казне
Машине и опрема
Укупно за главу 3.03

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

3.120.000
250.000

0
0

3.120.000
250.000

690.000

0

690.000

950.000

0

950.000

400.000
2.000.000
600.000
3.300.000
2.000.000
600.000

250.000
500.000
0
542.000
270.000
200.000

650.000
2.500.000
600.000
3.842.000
2.270.000
800.000

1.000.000

600.000

1.600.000

0

100.000

100.000

0
1.550.000
2.500.000
1.050.000
0

200.000
900.000
1.500.000
500.000
2.200.000

200.000
2.450.000
4.000.000
1.550.000
2.200.000

37.410.000

7.762.000

45.172.000

24.625.000

0

24.625.000

4.408.000
115.000

0
0

4.408.000
115.000

414.000

1.002.000

1.416.000

1.007.000

0

1.007.000

400.000
4.505.474
0
4.314.380
1.500.000
2.330.000

60.000
135.000
236.350
1.554.130
150.000
0

460.000
4.640.474
236.350
5.868.510
1.650.000
2.330.000

1.300.000

700.000

2.000.000

0
1.060.000
45.978.854

172.384
292.136
4.302.000

172.384
1.352.136
50.280.854

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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3.04
411 116
412 117
413 118
414 119
415 120
416 121
421
422
423
424
425

122
123
124
125
126

426 127
482 128
512 129
515 130
3.05
411 131
412 132
413 133
414 134
415 135
416 136
421
422
423
424
425

137
138
139
140
141

426 142
482 143
512 144

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

САВРЕМЕНА
ГАЛЕРИЈА
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и
казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за главу 3.04
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Порези, обавез. таксе и
казне
Машине и опрема
Укупно за главу 3.05

17. децембар 2008.

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

9.624.000

0

9.624.000

1.728.000
60.000

0
0

1.728.000
60.000

130.000

130.000

260.000

350.000

0

350.000

150.000
800.000
180.000
2.350.000
700.000
1.500.000

50.000
0
0
0
500.000
1.000.000

200.000
800.000
180.000
2.350.000
1.200.000
2.500.000

720.000

0

720.000

0
600.000
600.000
19.492.000

20.000
300.000
0
2.000.000

20.000
900.000
600.000
21.492.000

18.000.000

0

18.000.000

3.260.000
40.000

0
0

3.260.000
40.000

0

50.000

50.000

1.000.000

0

1.000.000

300.000
8.000.000
1.200.000
7.400.000
600.000

130.000
1.500.000
500.000
3.000.000
2.850.000
200.000

430.000
9.500.000
500.000
4.200.000
10.250.000
800.000

550.000
0

470.000
200.000

1.020.000
200.000

600.000
40.950.000

400.000
9.300.000

1.000.000
50.250.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

3.06
411 145
412 146
415 147
416 148
421
424
426
512

149
150
151
152

3.07
411 153
412 154
413 155
414 156
415 157
416 158
421
422
424
426
512

159
160
161
162
163

3.08
411 164
412 165
413 166
414 167
415 168
416 169
421 170
423 171

Страна 461
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ОПИС

САВЕЗ
АМАТЕРСКИХ КУД
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Укупно за главу 3.06
ПОЗОРИШТЕ
''МАДАЧ''
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запослених
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Укупно за главу 3.07
ИСТОРИЈСКИ
АРХИВ
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

2.457.000

0

2.457.000

440.000

0

440.000

89.000

0

89.000

40.000
950.000
4.300.000
145.000
50.000
8.471.000

0
550.000
0
0
0
550.000

40.000
1.500.000
4.300.000
145.000
50.000
9.021.000

2.231.976

0

2.231.976

399.528
12.000
250.000

0
0
0

399.528
12.000
250.000

92.160

0

92.160

40.000
88.000
455.000
1.265.000
136.000
70.000
5.039.664

0
0
0
150.000
30.000
20.000
200.000

40.000
88.000
455.000
1.415.000
166.000
90.000
5.239.664

13.015.000

1.833.600

14.848.600

2.745.000
32.000

211.200
0

2.956.200
32.000

274.000

60.000

334.000

420.000

222.000

642.000

200.000
400.000
1.250.000

0
299.000
824.000

200.000
699.000
2.074.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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3.09

810
3.10

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

424 172 Специјализоване услуге
425 173 Текуће поправке и
одржавање
426 174 Материјал
512 175 Машине и опрема
515 176 Нематеријални имовина
Укупно за главу 3.08
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
411 177 Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
412 178 Социјални доприноси на
терет послодавца
413 179 Накнаде у натури
414 180 Социјална давања
запосленима
415 181 Накнаде трошкова за
запослене
416 182 Награде запосленима и
остали посебни расходи
421 183 Стални трошкови
422 184 Трошкови путовања
423 185 Услуге по уговору
424 186 Специјализоване услуге
425 187 Текуће поправке и
одржавање
426 188 Материјал
482 189 Порези, обавезне таксе и
казне
512 190 Машине и опрема
Укупно за главу 3.09
Укупно за
функционалну
класификацију 820
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ УКУПНО КУЛТУРА
Услуге рекреације и
спорта
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
411 191 Плате, додаци и накнаде
запослених
412 192 Социјални доприноси на
терет послодавца
413 193 Накнаде у натури
414 194 Социјална давања
запосленима
415 195 Накнаде трошкова за
запослене

17. децембар 2008.

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

700.000
800.000

410.000
150.000

1.110.000
950.000

700.000
1.000.000
0
21.536.000

168.000
440.000
152.000
4.769.800

868.000
1.440.000
152.000
26.305.800

8.550.000

1.100.000

9.650.000

1.532.000
40.000

197.500
0

1.729.500
40.000

0

40.000

40.000

202.000

0

202.000

111.000
77.000
185.000
2.000.000
16.000
220.000

0
478.000
393.000
985.000
194.000
14.410.000

111.000
555.000
578.000
2.985.000
210.000
14.630.000

475.000

200.000

675.0000

0
200.000
13.608.000

25.000
736.000
18.758.500

25.000
936.000
32.366.500

305.007.518

108.289.300

413.296.818

38.520.000

0

38.520.000

6.578.000
100.000

0
0

6.578.000
100.000

280.000

0

280.000

1.800.000

0

1.800.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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416
421
423
424
425
426
472
482

911
3.11
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
512
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Службени лист града Зрењанина
ОПИС

196 Награде запосленима и
остали посебни расходи
197 Стални трошкови
198 Услуге по уговору
199 Специјализоване услуге
200 Текуће поправке и
одржавање
201 Материјал
202 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
203 Порези, обавезне таксе и
казне
Укупно за
функционалну
класификацију 810 и
Главу 3.10 Услуге
рекреације и спортаФизичка култура
Предшколско
образовање
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ
204 Плате, додаци и накнаде
запослених
205 Социјални доприноси на
терет послодавца
206 Накнаде у натури
207 Социјална давања
запосленима
208 Накнаде трошкова за
запослене
209 Награде запосленима и
остали посебни расходи
210 Стални трошкови
211 Трошкови путовања
212 Услуге по уговору
213 Специјализоване услуге
214 Текуће поправке и
одржавање
215 Материјал
216 Порези, обавезне таксе и
казне
217 Новчане казне и пенали
218 Машине и опрема
Укупно за
функционалну
класификацију 911 и
Главу 3.11
Предшколско

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

700.000
35.200.000
2.900.000
55.500.000
17.000.000

1.275.000
1.500.000
0
0
0

1.975.000
36.700.000
2.900.000
55.500.000
17.000.000

2.250.000

110.000

2.360.000

0

2.815.000

2.815.000

0

1.300.000

1.300.000

160.828.000

7.000.000

167.828.000

158.145.000

0

158.145.000

30.215.000
0

0
6.614.969

30.215.000
6.614.969

1.716.000

12.254.984

13.970.984

2.400.000

0

2.400.000

4.645.135
153.560
0
0
369.424
7.400.000

206.715
16.740.551
976.690
2.438.240
2.858.949
375.421

4.851.850
16.894.111
976.690
2.438.240
3.228.373
7.775.421

800.000

25.548.203

26.348.203

0
0
0

78.836
95.706
2.376.383

78.836
95.706
2.376.383

205.844.119

70.565.647

276.409.766

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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910
3.12
411

219

412

220

416

221

472

222

110

3.13

481
481
481
3.14

223
224
225

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

образовање
Предшколско и
основно образовање
ДРУШТВЕНА БРИГА
О ДЕЦИ - ОСТАЛО
Плате, додаци и накнаде
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Укупно за
Функционалну
класификацију 910
Предшколско и
основно образовање и
главу 3.12
Друштвена брига о
деци – остало
Извршни и
законодавни органи,
финансијски и
фискални послови и
спољни послови
САВЕЗ СЛЕПИХ,
ОПШТИНСКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ГЛУВИХ И
НАГЛУВИХ,
ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ,
ПАРАПЛЕГИЧАРИ И
ИНВАЛИДИ РАДА
Плате, додаци и накнаде
запослених
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно за главу 3.13
СРЕДСТВА ЗА
ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ И
ПРОЈЕКТЕ
ДРУШТВЕНИХ
ОРГАНИ-ЗАЦИЈА
САВЕЗА И
УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ЗА 2009.
ГОДИНУ

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

28.075.000

0

28.075.000

5.030.000

0

5.030.000

260.000

0

260.000

33.000.000

0

33.000.000

66.365.000

0

66.365.000

3.370.000
1.200.000
200.000
4.770.000

0
0
0
0

3.370.000
1.200.000
200.000
4.770.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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481

830
3.15
423
451

3.16
620
425

320
423

090
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Службени лист града Зрењанина
ОПИС

226 Специјализоване услуге
Укупно за главу 3.14
Укупно за
функционалну
класификацију 110
Извршни и
законодавни органи,
финансијски и
фискални послови и
спољни послови
Јавно информисање
УСЛУГЕ
ЕМИТОВАЊА И
ИЗДАВАШТВА
227 Услуге по уговору
228 Текуће субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и
организацијама
Укупно за
функционалну
класификацију 830
Јавно информисање и
Главу 3.15 Услуге
емитовања и
издаваштва
БУЏЕТСКИ
ФОНДОВИ
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
229 Фонд за коришћење
добара од општег
интереса у произ-водњи
електричне енергије,
нафте и гаса
Укупно за економску
класификацију 620
Развој заједнице
УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ
ЗАШТИТЕ
230 Фонд противпожарне
заштите
Укупно за економску
класификацију 320
Услуге противпожарне
заштите
СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
НЕКЛАСИФИКОВАН

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

8.000.000
8.000.000

0
0

8.000.000
8.000.000

12.770.000

0

12.770.000

7.000.000

0

7.000.000

16.800.000

0

16.800.000

23.800.000

0

23.800.000

20.000.000

0

20.000.000

20.000.000

0

20.000.000

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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472

231

3.17
160
425

232

425

233

463

234

425

235

425

463

236

237

425

238

425

239

463

240

425

241

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

А НА ДРУГОМ
МЕСТУ
Фонд за стипендирање
талентованих ученика
Укупно за економску
класификацију 090
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Укупно за главу 3.16
Буџетски фондови
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
МЗ АРАДАЦ
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
АРАДАЦ
МЗ БАНАТСКИ
ДЕСПОТОВАЦ
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољоприврде .и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
БАНАТСКИ
ДЕСПОТОВАЦ
МЗ БЕЛО БЛАТО
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ БЕЛО
БЛАТО
МЗ БОТОШ
Средства за решавање
комуналних проблема

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

11.000.000

0

11.000.000

11.000.000

0

11.000.000

32.500.000

0

32.500.000

1.350.300

0

1.350.300

209.000

0

209.000

5.610.000
7.169.300

0
0

5.610.000
7.169.300

763.400

0

763.400

110.000

0

110.000

4.000.000

0

4.000.000

4.873.400

0

4.873.400

639.300

0

639.300

110.000

0

110.000

3.000.000
3.749.300

0
0

3.000.000
3.749.300

988.500

0

988.500

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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425

463
425
425

463

425
425

463
425
425

463

425
425

463
425
425
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ОПИС

242 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
243 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ БОТОШ
МЗ ЕЛЕМИР
244 Средства за решавање
комуналних проблема
245 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
246 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ЕЛЕМИР
МЗ ЕЧКА
247 Средства за решавање
комуналних проблема
248 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
249 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЕЧКА
МЗ ЈАНКОВ МОСТ
250 Средства за решавање
комуналних проблема
251 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
252 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ЈАНКОВ МОСТ
МЗ КЛЕК
253 Средства за решавање
комуналних проблема
254 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самост.делат.
255 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ КЛЕК
МЗ КНИЋАНИН
256 Средства за решавање
комуналних проблема
257 Средства
самодоприноса од

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

44.000

0

44.000

1.760.000
2.792.500

0
0

1.760.000
2.792.500

1.517.000

0

1.517.000

154.000

0

154.000

9.400.000
11.071.000

0
0

9.400.000
11.071.000

1.234.400

0

1.234.400

214.000

0

214.000

6.600.000
8.048.400

0
0

6.600.000
8.048.400

443.100

0

443.100

6.200

0

6.200

470.000
919.300

0
0

470.000
919.300

915.000

0

915.000

100.000

0

100.000

7.200.000
8.215.000

0
0

7.200.000
8.215.000

862.700

0

862.700

77.000

0

77.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео
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463

258

425

259

425

260

463

261

425

262

425

263

463

264

425

265

425

266

463

267

425

268

425

269

463

270

425

271

425

272

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
КНИЋАНИН
МЗ ЛАЗАРЕВО
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ЛАЗАРЕВО
МЗ ЛУКИНО СЕЛО
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ЛУКИНО СЕЛО
МЗ ЛУКИЋЕВО
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ЛУКИЋЕВО
МЗ МЕЛЕНЦИ
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
МЕЛЕНЦИ
МЗ МИХАЈЛОВО
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

2.400.000
3.339.700

0
0

2.400.000
3.339.700

908.900

0

908.900

308.000

0

308.000

7.900.000
9.116.900

0
0

7.900.000
9.116.900

580.900

0

580.900

33.000

0

33.000

770.000
1.383.900

0
0

770.000
1.383.900

709.800

0

709.800

100.000

0

100.000

4.200.000
5.009.800

0
0

4.200.000
5.009.800

2.377.800

0

2.377.800

110.000

0

110.000

500.000
2.987.800

0
0

500.000
2.987.800

496.500

0

496.500

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

463

273

425

274

425

275

463

276

425

277

425

278

463

279

425

280

425

281

463

282

425

283

425

284

463

285

425

286

425

287
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самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
МИХАЈЛОВО
МЗ ОРЛОВАТ
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ОРЛОВАТ
МЗ ПЕРЛЕЗ
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ
МЗ СТАЈИЋЕВО
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
СТАЈИЋЕВО
МЗ ТАРАШ
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ТАРАШ
МЗ ТОМАШЕВАЦ
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

13.200

0

13.200

1.650.000
2.159.700

0
0

1.650.000
2.159.700

772.400

0

772.400

20.000

0

20.000

71.500
863.900

0
0

71.500
863.900

1.497.300

0

1.497.300

270.000

0

270.000

3.100.000
4.867.300

0
0

3.100.000
4.867.300

1.058.200

0

1.058.200

181.500

0

181.500

3.300.000
4.539.700

0
0

3.300.000
4.539.700

698.900

0

698.900

64.000

0

64.000

1.760.000
2.522.900

0
0

1.760.000
2.522.900

889.800

0

889.800

154.000

0

154.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

Страна 470

463

288

425

289

425

290

463

291

425

292

425

293

463

294

425

295

425

296

463

297

425

298

463

299

463

300

425

301

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ТОМАШЕВАЦ
МЗ ФАРКАЖДИН
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ФАРКАЖДИН
МЗ ЧЕНТА
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ЧЕНТА
МЗ ЗЛАТИЦА
Средства за решавање
комуналних проблема
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ЗЛАТИЦА
МЗ МУЖЉА
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
Самодопринос за
каналисање
Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
МУЖЉА
МЗ ГРАДНУЛИЦА
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

1.320.000
2.363.800

0
0

1.320.000
2.363.800

672.600

0

672.600

50.000

0

50.000

715.000
1.437.600

0
0

715.000
1.437.600

1.246.800

0

1.246.800

550.000

0

550.000

3.630.000
5.426.800

0
0

3.630.000
5.426.800

376.300

0

376.300

24.200

0

24.200

1.100.000
1.500.500

0
0

1.100.000
1.500.500

137.500

0

137.500

48.500

0

48.500

6.930.00
7.116.000

0
0

6.930.00
7.116.000

13.200

0

13.200

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

463
463

425

463
463

425

463
463

425

463

463

463

Страна 471

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

302 Самодопринос за
каналисање
303 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
ГРАДНУЛИЦА
МЗ ''ЗЕЛЕНО ПОЉЕ
''
304 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
305 Самодопринос за
каналисање
306 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
''ЗЕЛЕНО ПОЉЕ''
МЗ ''ВЕЉКО
ВЛАХОВИЋ''
307 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
308 Самодопринос за
каналисање
309 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
''В.ВЛАХОВИЋ''
МЗ ''ШУМИЦА''
310 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
311 Самодопринос за
каналисање
УКУПНО МЗ
''ШУМИЦА''
МЗ ''ЦЕНТАР''
312 Самодопринос за
каналисање
УКУПНО МЗ
''ЦЕНТАР''
МЗ ''НИКОЛА
ТЕСЛА''
313 Самодопринос за
каналисање
УКУПНО МЗ
''НИКОЛА ТЕСЛА''
МЗ ''ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН''

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

41.000

0

41.000

8.250.000
8.304.200

0
0

8.250.000
8.304.200

3.300

0

3.300

44.000

0

44.000

715.000
762.300

0
0

715.000
762.300

2.000

0

2.000

74.400

0

74.400

11.440.000
11.516.400

0
0

11.440.000
11.516.400

1.650

0

1.650

18.000

0

18.000

19.650

0

19.650

14.750

0

14.750

14.750

0

14.750

11.900

0

11.900

11.900

0

11.900

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

Страна 472

463

463

463
463

463
463

463

425

463
463

463

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

314 Самодопринос за
каналисање
УКУПНО МЗ
''ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН''
МЗ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ''
315 Самодопринос за
каналисање
УКУПНО МЗ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ''
МЗ ''ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ''
316 Самодопринос за
каналисање
317 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ
''ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ''
МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ
ШОР''
318 Самодопринос за
каналисање
319 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ''ДОЉАЦРНИ ШОР''
МЗ ''БЕРБЕРСКОБОЛНИЦА''
320 Самодопринос за
каналисање
УКУПНО МЗ
''БЕРБЕРСКОБОЛНИЦА''
МЗ ''САВА
КОВАЧЕВИЋ''
321 Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталних делатности
322 Самодопринос за
каналисање
323 Месни самодопринос
УКУПНО МЗ ''САВА
КОВАЧЕВИЋ''
МЗ ''МАЛА
АМЕРИКА''
324 Самодопринос за
каналисање
УКУПНО МЗ ''МАЛА

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

51.300

0

51.300

51.300

0

51.300

37.250

0

37.250

37.250

0

37.250

81.000

0

81.000

12.650.000

0

12.650.000

12.731.000

0

12.731.000

22.750

0

22.750

3.630.000

0

3.630.000

3.652.750

0

3.652.750

20.000

0

20.000

20.000

0

20.000

3.850

0

3.850

18.750

0

18.750

3.300.000

0

3.300.000

3.322.600

0

3.322.600

16.400

0

16.400

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

425

325

424 326

425 327

620
3.18

411 328
412 329
413 330
414 331
415 332
421
422
423
424
425

333
334
335
336
337

426 338
451 339
481 340

Страна 473

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

АМЕРИКА''
ЗРЕЊАНИН –
САМОДОПРИНОС
Средства
самодоприноса од
пољопривреде и
самосталне делатности
СРЕДСТВА ЗА
РАЗВОЈ ГРАДСКИХ
И СЕОСКИХ
МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
Средства за програме и
пројекте асоцијације
месних заједница града
Зрењанина
Средства за развој
градских и сеоских
месних заједница
Укупно за
функционалну
класификацију 160
Опште јавне услуге и
Главу 3.17 Месне
заједнице
ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
Развој заједнице
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Субвенције
Донације осталим

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

16.400

0

16.400

5.000.000

0

5.000.000

2.000.000

0

2.000.000

30.000.000

0

30.000.000

178.935.000

0

178.935.000

65.141.000

0

65.141.000

11.659.000
250.000

0
150.000

11.659.000
400.000

900.000

2.000.000

2.900.000

1.500.000
10.882.000
200.000
9.850.000
16.900.000
374.510.000

500.000
3.950.000
600.000
3.400.000
1.150.000
1.600.000

2.000.000
14.832.000
800.000
13.250.000
18.050.000
376.110.000

3.200.000
73.900.000

3.150.000
0

6.350.000
73.900.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

Страна 474

482 341
483 342
511 343
512 344
523 345
541 346

3.19

630
451 347

3.20

510
451 348

660

3.21
411 349
412 350
413 351
414 352
415 353
421 354

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

непрофитним
организацијама
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали
по решењу судова и
судских тела
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу
продају
Земљиште
Укупно за
функционалну
класификацију 620 и
Главу 3.18
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
ЈКП ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА
Укупно за
функционалну
класификацију 630 и
Главу 3.19
УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ
ЈКП ЧИСТОЋА И
ЗЕЛЕНИЛО
Укупно за
функционалну
класификацију 510 и
Главу 3.20
Стамбени развој и
развој заједнице
некласификован на
другом месту
ЈКП ПИЈАЦЕ И
ПАРКИНЗИ
ЗРЕЊАНИН
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Стални трошкови

17. децембар 2008.

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

400.000

300.000

700.000

4.200.000

500.000

4.700.000

3.450.000

100.000

3.550.000

448.950.000

331.021.000

779.971.000

10.450.000
0

1.100.000
500.000

11.550.000
500.000

4.850.000

0

4.850.000

1.041.192.000

350.021.000

1.391.213.000

210.000.000

0

210.000.000

210.000.000

0

210.000.000

131.868.000

0

131.868.000

131.868.000

0

131.868.000

58.088.700

0

58.088.700

10.397.900
0

0
264.000

10.397.900
264.000

0

3.138.000

3.138.000

0
3.297.000

2.690.000
4.344.000

2.690.000
7.641.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

422
423
424
425

355
356
357
358

426 359
441 360
444 361
481 362
482 363
483 364
511 365
512 366
523 367
611 368

610
3.22
411 369
412 370
413 371
414 372
415 373
416 374
421
422
423
424
425

375
376
377
378
379

426 380
481 381

Страна 475

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови
задуживања
Дотације невладиним
организацијама
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали
по решењу судова
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу
продају
Отплата главнице
домаћим кредиторима
Укупно за
функционалну
класификацију 660 и
Главу 3.21
Стамбени развој
ЈАВНО СТАМБЕНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошпкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Донације осталим
непрофитним

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

0
4.255.000
0
751.000

625.000
7.452.000
1.110.000
1.885.000

625.000
11.707.000
1.110.000
2.636.000

545.000
0

3.418.080
46.000

3.963.080
46.000

0

157.000

157.000

0

220.000

220.000

6.054.000

58.000

6.112.000

0
3.427.400

10.000
1.917.600

10.000
5.345.000

0
0

6.620.000
100.000

6.620.000
100.000

0

720.000

720.000

86.816.000

34.774.680

121.590.680

17.556.000

0

17.556.000

3.143.000
0

1.003.200
100.000

4.146.200
100.000

600.000

250.000

850.000

400.000

0

400.000

170.000
4.000.000
150.000
5.000.000
470.000
4.000.000

170.000
400.000
300.000
610.000
400.000
2.250.000

340.000
4.400.000
450.000
5.610.000
870.000
6.250.000

1.200.000

250.000

1.450.000

0

170.000

170.000

Број 32
Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

Страна 476

473
3.23

490
3.24

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

организацијама
482 382 Порези, обавезне таксе и
казне
483 383 Новчане казне и пенали
по решењу судова
511 384 Зграде и грађевински
објекти
512 385 Машине и опрема
Укупно за
функционалну
класификацију 610 и
Главу 3.22
Туризам
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА
ТУРИЗАМ
411 386 Плате, додаци и накнаде
запослених
412 387 Социјални доприноси на
терет послодавца
413 388 Накнаде у натури
415 389 Накнаде трошкова за
запослене
416 390 Награде запосленима и
остали посебни расходи
421 391 Стални трошкови
422 392 Трошкови путовања
423 393 Услуге по уговору
424 394 Специјализоване услуге
425 395 Текуће поправке и
одржавање
426 396 Материјал
482 397 Порези, обавезне таксе и
казне
511 398 Зграде и грађевински
објекти
512 399 Машине и опрема
523 400 Залихе робе за даљу
продају
Укупно за
функционалну
класификацију 473 и
Главу 323
ЈП ГРАДСКА
ТОПЛАНА
451 401 ЈП ГРАДСКА
ТОПЛАНА
Укупно за
функционалну

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

14.000.000

200.000

14.200.000

1.900.000
15.000.000

100.000
2.000.000

2.000.000
17.000.000

900.000

142.000

1.042.000

68.489.000

8.345.200

76.834.200

10.159.000

0

10.159.000

1.819.000
50.000

0
0

1.819.000
50.000

1.100.000

0

1.100.000

3.593.000
8.107.000
550.000
16.934.000
25.326.000
2.000.000

0
1.000.000
800.000
6.500.000
5.700.000
300.000

3.593.000
9.107.000
1.350.000
23.434.000
31.026.000
2.300.000

1.253.000

250.000

1.503.000

100.000
10.000.000

400.000
30.000.000

500.000
40.000.000

2.250.000
0

0
6.000.000

2.250.000
6.000.000

83.241.000

50.950.000

134.191.000

82.000.000

0

82.000.000

82.000.000

0

82.000.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

3.25

421
451 402

620
451 403

451 404

560

424

3.26

3.27

405

490
421
451

406
407

463

408

511

409

Страна 477

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

класификацију 490 и
Главу 3.24
УКУПНО ЗА ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА
ИЗДВОЈЕНА
СРЕДСТВА ЗА
ПОДСТИЦАЈ
РАЗВОЈА
Пољопривреда
Аграрни буџет
Укупно за
функционалну
класификацију 421
Развој заједнице
Средства за подстицај и
развој малих и средњих
предузећа и приватног
предузетништва
Средства за техничко
опремање и
оспособљавање јавних
предузећа за пословање
на тржишним
принципима
Укупно за
функционалну
класификацију 620
Укупно за главу 3.25
Заштита животне
средине
некласификована на
другом месту
Средства за реализацију
програма заштите
животне средине
Укупно за
функционалну
класификацију 560 и
Главу 3.26
Економски послови
некласификовани на
другом месту
Улична јавна расвета
Сред.за реализацију
програма солидарне
стамбене изградње
Самодопринос за
изградњу болнице
Канализација по

Средства из
буџета 01

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

1.703.606.000

444.090.880

2.147.696.880

65.000.000

0

65.000.000

65.000.000

0

65.000.000

5.000.000

0

5.000.000

40.000.000

0

40.000.000

45.000.000

0

45.000.000

110.000.000

0

110.000.000

56.000.000

0

56.000.000

56.000.000

0

56.000.000

49.000.000

0

49.000.000

20.000.000

0

20.000.000

88.000.000

0

88.000.000

3.28
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470
463
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463

411

463

412

463

413

463

414

463

415

860
463

416

4
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411 417
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насељеним местима –
пројектно техничка
документација
Укупно за
функционалну
класификацију 490 и
Главу 3.27
Остале делатности
Иницијална средства за
реализацију
донаторских програма –
мега пројекат
Штаб за заштиту од
елемнтарних непогода
Иницијална средства за
реализацију
донаторских програма –
остало
Стратегија одрживог
развоја – акциони
планови
Трансферна средства –
остало
Учешће града
Зрењанина у
финансирању јавних
радова
Укупно за
функционалну
класификацију 470
Рекреација, култура и
вере некласификовано
на другом месту
Средства за одржавање
и обнову верских
објеката
Укупно за
функционалну
класификацију 860
Укупно за главу 3.28
УКУПНО ЗА РАЗДЕО
3 ГРАДСКА УПРАВА
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
Судови
Плате,додаци и накнаде
запослених (зараде)
Социјални доприноси на

Средства из
буџета 01

17. децембар 2008.
Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

15.000.000

0

15.000.000

172.000.000

0

172.000.000

5.000.000

0

5.000.000

300.000

0

300.000

5.000.000

0

5.000.000

2.000.000

0

2.000.000

400.000.000

0

400.000.000

6.000.000

0

6.000.000

418.300.000

0

418.300.000

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

419.800.000

0

419.800.000

4.359.816.637

629.945.827

4.989.762.464

5.450.000

0

5.450.000

Број 32

Функционална
класификација
Економска
класификација
Позиција

Глава

Раздео

17. децембар 2008.

413 419
414 420
415 421
416 422
421 423
423 424
425 425
426 426
512 427

Страна 479

Службени лист града Зрењанина
ОПИС

Средства из
буџета 01

терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде запосленима и
остали посебни расходи
Стални трошпкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно за
функционалну
класификацију 330
УКУПНО ЗА РАЗДЕО
4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА
УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 4.
За извршавање ове Одлуке одговаран је
Градоначелник.
Наредбодавац за извршење буџета је
Градоначелник.
Градоначелник
подноси
извештај
Скупштини града о реализацији Одлуке о буџету
и коришћењу сталне и текуће буџетске резерве,
најмање четири пута годишње.
Члан 5.

Средства из
сопствених
извора 04 и
осталих
извора 13 и
остало

УКУПНО

980.000
25.000

0
0

980.000
25.000

130.000

0

130.000

360.000

0

360.000

612.000
130.000
0
0

0
20.000
30.000
30.000

612.000
150.000
30.000
30.000

270.000
100.000

70.000
0

340.000
100.000

8.057.000

150.000

8.207.000

8.057.000

150.000

8.207.000

4.515.688.637

630.095.827

5.145.784.464

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

Градоначелник може донети одлуку о
промени апропријације у складу са чланом 41.
Закона о буџетском систему.

Члан 7.

Члан 6.

Одлуку о употреби текуће буџетске
резерве, на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије, доноси Градско веће.

За законито и наменско коришћење
средстава распоређених буџетом одговоран је
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Члан 8.

Члан 13.

Новчана средства буџета града и
директних и индиректних корисника средстава
тог буџета, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора.

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

Члан 9.
Директни и индиректни корисници
средстава буџета могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за
које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Члан 10.
Корисник буџета може преузимати
обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од
износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не
могу се извршавати на терет буџета.

Члан 14.
Уколико је корисник буџета својом
делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судских
поравнања извршавају се на терет његових
средстава.
Члан 15.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, чија се делатност у целини
или
претежно
финансира
из
буџета,
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у
2009. години, на терет капитала сразмерно делу
средстава обезбеђених у буџету и средстава
остварених по основу донација.

Члан 11.
Члан 16.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.
Ако се у току године примања смање,
издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и
то: обавезе утврђене законским прописима на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава
остваре додатне приходе у износу већем од
износа исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу
користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства и
остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. ове
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода
неће се извршавати на терет средстава буџета.

Средства
предвиђена
буџетом
за
финансирање: аграрног буџета, подстицаја и
развоја малих и средњих предузећа и приватног
предузетништва,
техничког
опремања
и
оспособљавања јавних предузећа за пословање
на тржишним приципима, средства за заштиту
животне средине и делатности примарне
здравствене
заштите,
биће
распоређена
посебним програмима које доноси Градско веће
на предлог Градоначелника.

Члан 12.

Члан 18.

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

За финансирање дефицита текуће
ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, Градоначелник може се
задужити у складу са одредбама члана 35.
Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'',
бр. 61/05).

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава који користе пословни
простор у државној својини корисника буџета и
у целини или делимично се финансирају
средствима буџета, не плаћају закуп у 2009.
години.
Члан 17.

17. децембар 2008.

Број 32

Страна 481

Службени лист града Зрењанина

Дугорчно задуживање града Зрењанина
може се вршити искључиво у складу са
одредбама члана 36. Закона о јавном дугу.
Пласирање средстава буџета може се
вршити искључиво у складу са чланом 37.
Закона о јавном дугу.
Одлуке из става 1. и 2. овог члана доноси
искључиво Скупштина града, на предлог
Градоначелника.
Члан 19.
Корисници буџетских средстава пренеће
на рачун извршења буџета до 31. јануара 2009.
године, сва средства која нису утрошена за
финансирање расхода у 2008. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком
о буџету града Зрењанина за 2008. годину.
Начин
и
поступак
за
пренос
неутрошених средстава на консолидовани рачун
трезора из става 2. овог члана је ближе
регулисан Правилником о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средства на
рачун извршења буџета општине Зрењанин за
2008. годину (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 22/08).
Члан 20.

Зрењанина, на седници
17.12.2008. године, донела је

одржаној

дана

ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Статутом
града Зрењанина, одређују се подручја за која се
образују месне заједнице, организација и начин
обављања послова у месној заједници и друга
питања од значаја за рад месних заједница.
Члан 2.
Месне заједнице се образују ради
задовољавања
потреба
од
непосредног
заједничког интереса за грађане на одређеном
подручју Града по претходно прибављеном
мишљењу грађана са тог подручја.
У месној заједници грађани задовољавају
заједничке потребе које сами утврде Статутом
месне заједнице.
Члан 3.

Ову Одлуку доставити Министарству
финансија и објавити у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
Члан 21.

На подручју града Зрењанина образују се
следеће месне заједнице:
1) у насељеном месту Зрењанин:

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина'', а примењиваће се од 01. јануара
2009. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-2/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
Зрењанин
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон, с.р.
333
На основу чл. 5. став 1. и 8. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града

- Месна заједница ''Берберско-Болница'', са
седиштем у ул. Др Васе Савића бр. 4
- Месна заједница ''Вељко Влаховић'', са седиштем
у ул. Бул. Вељка Влаховића бр. 14
- Месна
заједница
''Граднулица'',
са
седиштем у ул. Цара Душана бр. 111
- Месна заједница ''Доља-Црни Шор'', са
седиштем у Томићевој улици бр. 47А
- Месна заједница ''Доситеј Обрадовић'', са
седиштем у ул. Д. Обрадовића бб
- Месна заједница ''Жарко Зрењанин'', са
седиштем у ул. Жарка Зрењанина бр. 29
- Месна заједница ''Зелено поље'', са
седиштем у Барањској улици бр. 18
- Месна заједница ''Мала Америка'', са
седиштем у улици 2. Октобра бр. 17
- Месна заједница ''Мужља'', са седиштем у
ул. Мађарске комуне бр. 59
- Месна заједница ''Никола Тесла'', са
седиштем у ул. Иве Лоле Рибара бр. 19
- Месна заједница ''Сава Ковачевић'', са
седиштем у ул. Михајла Предића бр. 19
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- Месна заједница ''Соња Маринковић'', са седиштем у
Члан 4.
ул. Бул. Вељка Влаховића бр. 14
Месна заједница ''Берберско-Болница''
- Месна заједница ''Центар'', са седиштем у
обухвата подручје са следећом границом: од
ул. Трг Републике бр. 3
- Месна заједница ''Шумица'', са седиштем у
надвожњака-од Булевара Вељка Влаховића до
Топличиној улици бр. 27
језера II и III, десном обалом језера до каналског
дела Бегеја-ДТД и све до Железничког моста, и
2) у осталим насељеним местима:
даље од места где граница ДУП-а избија на
Тителски ред, затим Барском улицом до броја 14
- Месна заједница ''Арадац'', са седиштем у
где је граница са МЗ ''Сава Ковачевић'', улицом
Арадцу, Трг Палих Бораца бр. 1
Др Тихомира Остојића-непарни бројеви до
- Месна заједница ''Банатски Деспотовац'', са надвожњака.
седиштем у Бан. Деспотовцу,
Месна заједница ''Берберско-Болница''
Душана Ћубића бб
обухвата локалитете ''Берберско'', ''Мичкеи'',
- Месна заједница ''Бело Блато'', са седиштем ''Путниково''
у
и ''Болничко'', а припадају јој
Белом Блату, Иве Лоле Рибара бр. 15
следеће улице:
- Месна заједница ''Ботош'', са седиштем у
Ботошу, Тозе Марковића бр. 75
- Алексе Шантића
- Месна заједница ''Војвода Стеван-Книћанин'', са - Барска (део од броја 14 па надаље)
седиштем у Книћанину, Карађорђева бр. 12
- Берберско Циглана (грађевински назив)
- Болничка
- Месна заједница ''Ечка'', са седиштем у
- Валдецова
Ечки, Маршала Тита бр. 28
- Месна заједница ''Елемир'', са седиштем у
- Виноградска
Елемиру, Жарка Зрењанина бр. 49
- Војводе Мишића
- Месна заједница ''Јанков Мост'', са
- Војводе Путника
седиштем у Јанков Мосту, Земљорадничка
- Војводе Степе
бр. 7
- Горичка
- Месна заједница ''Клек'', са седиштем у
- Др Васе Савића
Клеку, Васе Мискина бб
- Др Јована Крстића
- Месна заједница ''Златица'', са седиштем у
- Др Тихомира Остојића – непарна страна
- Дубровачка
Лазареву, Главна бр. 18
- Игманска (бивша III предграђе)
- Месна заједница ''Лазарево'', са седиштем у
- Истарска
Лазареву, Иве Лоле Рибара бр. 51
- Јадранска
- Месна заједница ''Лукино Село'', са
- Клисурска
седиштем у Лукином Селу, Маршала Тита
- Космајска
бр. 50
- Кочићева
- Месна заједница ''Лукићево'', са седиштем
- Кратка
у Лукићеву, Бирчанинова бр. 44/А
- Лабудова
- Месна заједница ''Меленци'', са седиштем у
- Мајора Гавриловића
Меленцима, Српских Владара бр. 64
- Милешевска
- Месна заједница ''Михајлово'', са седиштем
- Миливоја Тошкова (некада Творничка
у Михајлову, Киш Ференца бр. 92
Виногради)
- Месна заједница ''Орловат'', са седиштем у
- Охридска
Орловату,Трг Маршала Тита бр. 2
- Месна заједница ''Перлез'', са седиштем у Перлезу,- Перлеска
Краља Александра I Карађорђевића бр. 7
- Потиска
- Месна заједница ''Стајићево'', са седиштем
- Прилепски ред
у Стајићеву, Милинка Ђорђевића бр. 27
- Рајка Ракочевића
- Месна заједница ''Тараш'', са седиштем у
- Сплитска
- Србобранска
Тарашу, Маршала Тита бр. 57
- Сремчева
- Месна
заједница
''Томашевац'',
са
- Стеријина
седиштем у Томашевцу, Трг Слободе бр. 5
- Тителска
- Месна
заједница
''Фаркаждин'',
са
- Тителска средњи ред
седиштем у Фаркаждину, Трг Ослобођења
бр. 17
- Фрање Клуза (Тителски ред)
- Месна заједница ''Чента'', са седиштем у
- Хиландарска
Ченти, Маршала Тита бр. 12.
- Цара Јована Ненада
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- Цветна
Месна заједница ''Вељко Влаховић''
обухвата подручје чију границу чине : лева
страна Булевара Вељка Влаховића – непарни
бројеви, улица Др Тихомира Остојића – парни
бројеви, улица Тителски ред и даље до места где
граница ГУП-а избија на Булевар Вељка
Влаховића.
Месној заједници ''Вељко Влаховић''
припадају следеће улице:
-

Анђе Ранковић
Баштенска
Благоја Паровића
Богдана Теодосина
Булевар Вељка Влаховића – непарна
страна
Војводе Вука
Војислава Илића
12. Војвођанске бригаде
Др Ђорђа Јоановића
Др Младена Стојановића
Др Тихомира Остојића – парна страна
Жабаљска
Здравка Челара (од бр. 20 и 21 до краја)
Златиборска
Ивана Аћина
Јаше Томића
Јужнобанатског одреда
Јунака Милана Тепића
Косте Рацина
Косте Трифковића
Лазе Лазаревића
Лазе Никина
Милована Глишића
Мите Ђорђевића
Милана Ракића
Милана Станивуковића (од броја 27 до
краја и од броја 26 до краја)
Мошоринска
Новосадска
Паје Јовановића
Панонска
Повртларска
Поучки Десанчића
Пушкинова
Растка Петровића
7. секретара СКОЈ-а
Славка Родића
Стражиловска (од бр. 34 и 39 до краја)
Сурдучка
Томе Роксандића
Филипа Филиповића
Фрушкогорска
Шерфези Ђуре
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Месна заједница ''Граднулица'' обухвата
подручје чију границу чине следеће улице: Цара
Душана, Тодора Манојловића, Његошева,
Гробљанска, Ресавска, Врањевачка, Првомајска
и Ђурђевска.
Месној
заједници
''Граднулица''
припадају следеће улице:
-

Авалска
Артемова
Велимира Стојина
Веселина Чебзанина
Владимира Цветкова
Врањевачка
Гробљанска
Димитрија Димовића
Драгомира Кирћанског
Ђурђевска
Жарка Туринског
Зорана Нићетина
Јованке Добросављев
Каћанска
Љубе Грујића
Љубе Ратајског
Љубинке Вуков
Љубице Одаџић
Љубљанска
Манастирска
Марка Кулића
Меленачког одреда
Милете Крунића
Михајловачка
Мокринског одреда
Нишка
Његошева
Паланачка
Партизанска
Петровградског одреда
Првомајска
Проке Средојева
Радојке Димовић
Ресавска
Сарајевска
Славка Мунћана
Словачка
Стане Мошорински
Таковска
Тодора Манојловића
Уроша Калаузовића
Цара Душана
Цара Лазара

Месна заједница ''Доља-Црни шор''
обухвата подручје са следећом границом: од
СУП-овог моста непарном страном Николе
Пашића, преко Банатске улице излази на
раскрсницу Зрењанин-Лазарево, затим левом
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непарном страном Темишварског друма до
Клечанског моста и назад реком Бегеј до СУПовог моста.
Месној заједници ''Доља – Црни шор''
припадају следеће улице:
-

Апатинска
Балканска
Банатска
Бирчанинова
Вишњићева
Вукашинова
Далматинска
Дане Пајића
Дудара
Ђурђа Смедеревца
Книћанинова
Кумановска
Марка Краљевића
Милетићева
Мите Милованова
Николе Пашића-непарна страна
Петровачка
Принципова
Рељина
Темишварски друм-непарна страна
Томићева
Чарнојевићева

Месна заједница ''Доситеј Обрадовић''
обухвата подручје са следећом границом: од
моста на Бегеју код зграде МУП-а, осом улице
Николе Пашића која се наставља, осом улице
Београдске
преко
надвожњака
друмом
Зрењанин–Београд до Александровачког канала,
каналом иза имања ''Аеродром'' до леве обале
Бегеја, левом обалом Бегеја и левом обалом
Бегеја ДТД до моста код зграде МУП-а.
Месној заједници ''Доситеј Обрадовић''
припадају следеће улице:
-

Александра Белића
Бегејски ред (део од броја 53 до 63 у низу)
Београдска-парна страна
Бранковачка
Вардарска
Војводе Петра Бојовића
Деспота Стефана
Доситеја Обрадовића
Др Лазе Костића
Ђуре Јакшића
Житни Трг
Загребачка
Змај Јовина (део-до моста бр. 27, 29, 31, 40
и 42)
- Ивана Милутиновића
- Иве Војновића
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-

Јована Трајковића
Југ Богдана
Камничка
Колубарска
Константина Данила
Косовска
Коче Коларова
Марка Орешковића
Николе Пашића-парна страна
Нушићева
Павла Аршинова
Панчевачка
Пере Добриновића
Петра Драпшина
Подгоричка
Пожешка
Прва пролетерска
Руже Шулман
Саве Ковачевића
Саве Текелије
Скробарска
Стевана Мокрањца
Торђанска
Тоше Јовановића
Травничка
Уроша Предића
Франкопанова
Царице Милице (од броја 33 до 35 и од
броја 30а до 38)
- 4. Јула
- Шећеранска

Месна заједница ''Жарко Зрењанин''
обухвата подручје са следећом границом: од
улице Бригадира Ристића (од броја 19) до обода
језера I, затим пругом до северозападног изласка
из града, па према истоку атара до Расадника,
границом Башаидске улице до меандра старог
Бегеја, затим ободом улице Жарка Зрењанина до
бивше Фабрике шпиритуса.
Месној заједници ''Жарко Зрењанин''
припадају следеће улице:
-

Башаидска
Боре Микина
Босанска
Бошка Бухе
Бошка Мијатова
Бригадира Ристића (од броја 19 до пружног
прелаза и од броја 16 до 22)
Насеље Бригадира Ристића (од броја 1 до
25)
Веселина Маслеше
Војвођанска
Воје Танкосића
Драгутиновачког одреда
Дунавска
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Елемирски друм
Елемирски ред
Жарка Зрењанина
Жарка Миланкова
Железничка
Зеленгорска
Исидоре Секулић
Калваријска
Капетана Коче
Карађорђевачко-Александровачког одреда
Кикиндска
Косте Ђурића
Косте Туркуља
Куманског одреда
Личка
Меленачка
Меленачки друм
Милоша Црњанског (бивша северно од
Кочине)
Милутина Суботина
Мишарска
Моришка
8. Марта
Приштинска
Седме Војвођанске бригаде
7. Јула
Славујска
Стевана Христића
Студеничка
Церска
Чаки Јожефа
Штросмајерова

Месна заједница ''Зелено поље'' обухвата
подручје са следећом границом: од Клечанског
моста средином улице Темишварски друм-парна
страна (осом пута) до Банатске улице, затим
границом између башти Банатске и Радоја
Домановића и Банатске и Бачке улице све до
улице Београдски пут, што представља границу
између месних заједница – ''Зелено поље'' и
''Доља – Црни шор''. Граница са месном
заједницом ''Доситеј Обрадовић'' иде осом
Београдског пута обухватајући непарну страну
ове улице ка путу за Београд.
Граница према Клеку и Лазареву је
граница Зрењанинског атара.
Месној
заједници
''Зелено
поље''
припадају следеће улице:
-

Аугуста Цесарца
Багремова
Барањска
Бачка
Београдска-непарна страна
Владимира Роловића
Драгице Правице

-
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Други ред иза Млекаре
Едуарда Ериоа
Зелено поље
Ивана Мештровића
Јосифа Панчића
Кајмакчаланска
Клајнова
Лазаревачки друм
Ловачка
Миленка Бојовића
Милентија Поповића
Мирослава Антића
Мирослава Крлеже
Наде Димић
Олге Петров
Омладинских бригада
Оповачка
Пере Сегединца
Петра Ковалића
Петра Прерадовића
Први ред иза Млекаре
Раде Трнића
Радоја Домановића
Сремска
Стевана Јаковљевића
Темишварски друм-парна страна
Темишварски друм I ред
Темишварски друм II ред
XIII Војвођанске бригаде
Уљарска
Фабрика станица
Хајдук Вељка
Херцеговачка
Царинска
Црногорска
Шумадијска

Месна заједница ''Мала Америка''
обухвата подручје чију границу чине: аутопаркинг, лева обала језера I, II и III, Бегеј (десна
обала) од ауто-паркинга до црпне станице.
Месној заједници ''Мала Америка''
припадају следеће улице:
-

Бегејски ред (од броја 1 до 49)
Гундулићева
Ђорђа Стратимировића
Ђуре Ђаковића
Змај Јовина (од броја 1 до 11 и од броја 2
до 28)
Јована Поповића
Кеј 2. Октобра
Народне омладине
Раде Кончара
Симина
Скадарска
Стевице Јовановића
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- Тамишка
- Царице Милице (од броја 1 до 23 и од
броја 2 до 18)
- Шајкашка
Месна заједница ''Мужља'' обухвата
подручје са следећом границом: према МЗ ''Сава
Ковачевић'' улице Тот Иштвана и Мадач Имреанепарна страна, са североистока се граничи са
реком Бегеј, са југоистока са Ечанским атаром, а
са југозапада са Мужљанским атаром.
Месној заједници ''Мужља'' припадају
следеће улице:
-

Алибунарски ред
Арањи Јаноша
Барток Беле
Белоцркванска
Бечејска
Бледска
Болманска
Бохињска
Братства и јединства
Браће Фогароши
Велебитска
Вереб Золтана
Винодолска
Врбаски ред
Вршачка
Деги Јожефа
Динарска
Дожа Ђерђа
Доњи ред
Дравска
Дринска
Дурмиторска
Ђердапска
Жепчанска
Зрињи Миклоша
Јожеф Атиле
Кањишка
Кесег Лазара
Киш Ернеа
Киш Ференца
Козарачка
Корвин Ото
Которска
Кошут Лајоша
Кун Беле
Курунци Илеша
Ловћенска
Мадач Имреа-непарна страна
Мађарске комуне
Макарска
Моравска
Мункачи Михаља
Ослобођења

-
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Петефи бригаде
Победа
Ревес Антала
Ријечка
Савска
Салаши
Серво Михаља
Сивери Јаноша
Сомборска
Суботичка
Сунчана
Танчић Михаља
Тимочка
Тот Иштвана
Триглавска
Фејеш Кларе
Хуњади Јаноша

Месна
заједница
''Никола
Тесла''
обухвата подручје са следећом границом:
јужном страном од Бригадира Ристића број 17 до
обода Бегејских језера II и III и до улице
Народног фронта, затим границом улице
Мирослава Тирше и Савезничке до Цара
Душана, протежући се на север границом улице
Иве Лоле Рибара до корита старог Бегеја и
Македонском улицом до улице Жарка
Зрењанина и ободом старог корита Бегеја до
Фабрике шпиритуса.
Месној заједници ''Никола Тесла''
припадају следеће улице:
- Бранка Радичевића
- Бригадира Ристића (од броја 2 до 14 и од
броја 1 до 17)
- Иве Лоле Рибара
- Јована Рајића
- Јована Цвијића
- Македонска
- Мирослава Тирше
- Николе Тесле
- Обала Соње Маринковић
- Обилићева
- Орлова
- Петефијева
- Савезничка
- Солунска
- Сремског фронта
Месна заједница ''Сава Ковачевић''
обухвата подручје чију границу чине следеће
улице: улице које припадају МЗ ''Сава
Ковачевић'' а граниче се са МЗ '' БерберскоБолница'', Скопска, Мостарска, Барска (од броја
2 до 14 и од броја 1 до 27), Мала улица и
Ровињска.
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Граница према МЗ ''Мужља'' обухвата
следеће улице МЗ ''Сава Ковачевић'' : Мадач
Имреа-парна страна, Ади Ендреа, а граница
према Пескари се протеже до улице Јожефа
Атиле, која припада МЗ ''Мужља''.
Месној заједници ''Сава Ковачевић''
припадају следеће улице:
-

Ади Ендреа
Барска ( од броја 2 до 14 и од броја 1 до 27)
Бранка Сурле
Девет Југовића
9. Маја
Дрварска
Ивана Мажуранића
Илинденска
Исидора Бајића
Јована Дучића
Крајишка
Мадач Имреа-парна страна
Мала улица
Мариборска
Матије Гупца
Михајла Предића
Младости
Мостарска
Петра Мећаве
Радноти Миклоша
Ратка Павловића
Ровињска
Руђер Бошковића
Селеши Барбаре
Скопска
Тетовска
Шафарикова

Месна заједница ''Соња Маринковић''
обухвата подручје са следећом границом: десном
страном Булевара Вељка Влаховића – парни
бројеви до надвожњака пругом према северу,
затим линијом бившег спортског аеродрома
''Багљаш'' до места где граница ГУП-а избија на
Булевар Вељка Влаховића.
Месној заједници ''Соња Маринковић''
припадају следеће улице:
-

Багљаш
Булевар Вељка Влаховића – парна страна
Васе Пелагића
Васе Стајића
Вељка Петровића
Гоце Делчева
Данила Киша
20. Октобра
9. Јануара
Димитрија Туцовића
Достојевског
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- Др Лазе Мијатова
- Душана Васиљева
- Здравка Челара (од броја 1 до 19 и од броја
2 до 20)
- Ивана Горана Ковачића
- Ивана Тургењева
- Иве Андрића
- Јанка Веселиновића
- Јосипа Маринковића
- Косте Абрашевића
- Лава Толстоја
- Меше Селимовића
- Милана Станивуковића (од броја 1 до 25 и
од броја 2 до 24)
- Пап Павла
- Слободана Пенезића
- Стевана Алексића
- Стражиловска (од броја 1 до 39 и од броја
2 до 32)
- Хероја Пинкија
Месна заједница ''Центар'' обухвата
подручје чију границу чине: ток Старог Бегеја од
улице Цара Душана до Топличине улице, десна
обала Бегеја ДТД од Карађорђевог трга до
Јеврејске улице, ауто-паркинг, десна обала језера
I, улица Народног фронта, Трг Слободе, улица
Краља Петра Првог до угла улице Цара Душана.
Месној заједници ''Центар'' припадају
следеће улице:
-

Булевар Ослобођења
Вука Караџића
Гимназијска
Даничићева
Др Емила Гаврила
Др Зорана Каменковића
Јеврејска
Карађорђев трг
Краља Александра I Карађорђевића
Краља Петра Првог
Милоша Великог
Народног фронта
Немањина
Обала пионира
Олге Убавић
Париске комуне
Пупинова
Руварчева
Сарајлијина
Светозара Марковића
Светосавска
Симе Матавуља
Скерлићева
Суботићева
Тепличка
Трг Републике
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- Трг Слободе
- Чика Симе Цуцића
- Чонтикарска
Месна заједница ''Шумица'' обухвата
подручје са следећом границом: десном обалом
Бегеја до Карађорђевог трга, улица Шекспирове,
Видаковићеве,
Топличине,
Синђелићеве,
Призренске, Лозничке и 6. Маја.
Месној заједници ''Шумица'' припадају
следеће улице:
-

Балзакова
Боре Станковића
Бранка Миљковића
Бранка Ћопића
Ваљевска
Видаковићева
Видовданска
Волтерова
Добровољачка
Жике Грујина
Јесењинова
Лозничка
Маричка
Милана Радованчева
Милице Стојадиновић Српкиње
Молијерова
Недељка Барнића
Платонова
Призренска
Радничка
Синђелићева
Спасоја Стајића
Станоја Главаша
Стрелишна
Сутјеска
Топличина
Цетињска
Цвете Живкова
Шабачка
Шекспирова
6. Маја

17. децембар 2008.
Члан 6.

Месна заједница има печат.
Текст печата исписује се у складу са
важећим прописима.
Члан 7.
Месна заједница може имати симбол
чији се облик и садржај утврђује Статутом месне
заједнице.
Месна заједница може да употребљава
симбол града Зрењанина, на начин на који је то
утврђено Одлуком о симболима града
Зрењанина.
Члан 8.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Грађани и представници средстава јавног
информисања могу присуствовати седницама
органа месне заједнице, с тим да не ремете
њихов рад.
II.
НАЧИН
ЗАЈЕДНИЦЕ

ОБРАЗОВАЊА

МЕСНЕ

Члан 9.
Поступак образовања месне заједнице
састоји се од утврђивања подручја града
Зрењанина за које се образује месна заједница,
сагласности грађана са утврђеног подручја за
образовање
месне
заједнице
и
њеног
конституисања доношењем Статута месне
заједнице и избором органа месне заједнице.
Члан 10.
Месна заједница се образује на подручју
на коме постоји интерес за што непосредније
задовољавање заједничких потреба грађана и где
се могу обезбедити услови за непосредно
вршење послова Града.

Члан 5.

Члан 11.

Месна заједница има својство правног
лица у оквиру права и дужности утврђених
Статутом града Зрењанина и овом Одлуком и
има своје седиште.
Месна заједница доноси Статут.
Месна заједница може имати свој
празник који се утврђује Статутом месне
заједнице у складу са Статутом града Зрењанина
и овом Одлуком.

Скупштина града Зрењанина одлучује уз
претходно прибављено мишљење грађана, о
образовању, подручју за које се образује и о
укидању месних заједница.
Ова Одлука доноси се већином гласова
од укупног броја одборника.
Члан 12.
Новообразоване месне заједнице и оне
месне заједнице из којих се издвајају поједина
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насеља или делови насеља, међусобна
материјална и финансијска права регулишу
посебним уговором.
III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 13.
Месна заједница, преко својих органа,
обавља следеће послове:
1. доноси програм рада, финансијски
план и завршни рачун месне заједнице,
2. стара се о задовољавању одређених
потреба грађана у области: урбанизма и грађења,
комуналних делатности, путева, улица, тргова,
јавног превоза, културе, физичке културе,
основног образовања, примарне здравствене
заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о
деци и омладини, јавном обавештавању, заштите
и унапређења животне средине и другим
областима од непосредног интереса за грађане,
3. стара се о реализацији уведеног
самодоприноса и увођењу новог,
4. сарађује са установама и предузећима
ради остварења заједничких интереса од значаја
за грађане са подручја месне заједнице,
5. обавља послове у случајевима
елементарних непогода на подручју месне
заједнице и подручју града Зрењанина у складу
са одлукама органа града Зрењанина,
6. утврђује услове коришћења пашњака и
утрина,
7. обавља послове које јој повери град
Зрењанин у складу са законом, одлукама и
другим општим актима,
8. обавља и друге послове утврђене
Статутом месне заједнице, овом Одлуком и
другим актима.
Члан 14.
За реализацију послова, из претходног
члана, месне заједнице доносе своје планове и
програме, а у решавању одређених питања
развијају и остварују међусобну сарадњу.
IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 15.

3. бира секретара месне заједнице,
4. доноси програм рада, финансијски
план и завршни рачун месне заједнице,
5. подноси предлог за расписивање
референдума,
6. покреће иницијативу за увођење
самодоприноса,
7. стара се о спровођењу референдума
који се расписује за територију Града, за делове
Града, месну заједницу или део месне заједнице,
8. врши надзор над спровођењем
програма реализације уведеног самодоприноса,
9. усваја извештај о раду месне
заједнице,
10. образује комисије, одборе и друга
радна тела ради задовољавања заједничких
потреба грађана у складу са законом и овом
Одлуком,а може образовати и мировна већа
11. одређује назив и седиште месне
заједнице по предвиђеном поступку,
12. извршава
одлуке
и
спроводи
закључке Скупштине града Зрењанина и збора
грађана,
13. врши и друге послове утврђене
законом, Статутом месне заједнице, одлукама
органа града Зрењанина и овом Одлуком.
Члан 16.
Савет има од 5 до 11 чланова.
У месним заједницама које имају до 2500
бирача Савет може имати до 7 чланова, у месним
заједницама које имају од 2500 до 5000 бирача
Савет може имати до 9 чланова, а у месним
заједницама преко 5000 бирача Савет може да
има до 11 чланова.
Број чланова Савета утврђује се
Статутом месне заједнице.
Савет
одлучује
већином
гласова
присутних под условом да је присутна већина од
укупног броја чланова Савета.
Члан 17.
Савет има председника и заменика
председника који се бирају из реда чланова
Савета.
Председник Савета представља месну
заједницу, заступа је и наредбодавац је за
извршење финансијског плана месне заједнице.

Савет месне заједнице (у даљем тексту:
Савет), је представничко тело месне заједнице
које обавља следеће послове и задатке:

Члан 18.
Секретар месне заједнице је и секретар

1. доноси статут,
2. доноси пословник о раду и друга
општа акта,

Савета.
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Секретара месне заједнице бира Савет по
поступку утврђеним Статутом месне заједнице,
овом Одлуком и Законом о раду.
Члан 19.
Изборе
за
Савет
расписује
Градоначелник, у складу са овом Одлуком и
актима месне заједнице.
Грађани месне заједнице са бирачким
правом обавештавају се о дану, времену и месту
одржавања избора за чланове Савета, као и по
поступку и на начин утврђен Статутом месне
заједнице, најкасније пет дана пре одржавања
избора. Обавештавање се може вршити и путем
медија као и другим средствима обавештавања
јавног мнења.
Члан 20.
Чланови Савета се бирају на четири
године на основу слободног, општег, једнаког и
непосредног изборног права грађана, тајним
гласањем.
Избори за чланове Савета морају се
спровести најкасније 20 дана пре краја мандата
чланова Савета којима истиче мандат о чему
Савет писмено обавештава Градоначелника.
Од дана расписивања избора до дана
одржавања избора не може протећи мање од 30
дана ни више од 60 дана.
Одлуком о расписивању избора одређује
се дан и време одржавања избора као и дан од
када почињу тећи рокови за вршење изборних
радњи.
Члан 21.
Право да бира члана Савета има
грађанин који је држављанин Републике Србије,
који је пунолетан, пословно способан и има
пребивалиште на подручју месне заједнице у
којој остварује изборно право.
За члана Савета може бити изабран
грађанин који је држављанин Републике Србије,
који је пунолетан, пословно способан и има
пребивалиште на територији месне заједнице на
којој је предложен за члана Савета.

Члан 23.
Средства за спровођење избора за
чланове Савета обезбеђују се из средстава месне
заједнице.
Члан 24.
Кандидата за члана Савета предлаже
најмање 15 грађана-бирача са бирачким правом
на подручју месне заједнице, за месне заједнице
које имају до 2500 бирача, а за месне заједнице
које имају преко 2500 бирача, кандидата треба
да предложи најмање 30 грађана – бирача.
Бирач може потписати предлог само за
једног кандидата који мора бити оверен од
стране органа надлежног за послове овере
потписа.
Ако је бирач потписао предлог за више
предложених кандидата, као важећи, сматраће се
потпис на прихваћеном предлогу који је раније
поднет.
Члан 25.
Органи за спровођење избора су:
1. Комисија за спровођење избора ( у
даљем тексту: Комисија) и
2. Бирачки одбор.
За свој рад органи за спровођење избора
одговарају органу који их је именовао.
Комисију чине председник и два члана и
њихови заменици.
Мандат Комисије траје четири године.
Чланови органа за спровођење избора и
њихови заменици могу бити само грађани који
имају бирачко право и пребивалиште на
територији месне заједнице.
Комисију именује Савет најкасније пет
дана од дана расписивања избора, осим у случају
опозива Савета када Комисију именује Градска
изборна комисија.
Члан 26.
-

Члан 22.
Бирачка места и њихов број за месну
заједницу одређује Савет својом одлуком с тим
да бирачка места буду идентична бирачким
местима за локалне изборе.
На сваком бирачком месту бира се
онолико кандидата колико Савет има чланова.

17. децембар 2008.

-

Комисија:
стара се о законитости спровођења
избора,
одређује бирачке одборе и именује
њихове чланове,
даје упутства бирачким одборима у
погледу поступка спровођења избора,
организује техничке
припреме за
спровођење избора,
прописује
потребне
обрасце
за
спровођење избора и опозива,
утврђује да ли су предлози кандидата
сачињени и поднети у складу са овом
Одлуком и Статутом месне заједнице,
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- утврђује и оглашава листе кандидата,
- утврђује број гласачких листића за
бирачка места,
- утврђује резултате гласања и број
гласова за сваког кандидата,
- утврђује и објављује укупне резултате
избора,
- подноси извештај Градоначелнику о
спроведеним изборима,
- обавља и друге послове одређене
законом, овом Одлуком и Статутом
месне заједнице.
Члан 27.
Грађани могу извршити увид у бирачки
списак и тражити упис, брисање, измену, допуну
или исправку бирачког списка сваког радног
дана у току радног времена Градске управе, до
дана закључења бирачког списка.
Бирачки списак се закључује најкасније
15 дана пре дана одржавања избора.
Комисија преузима оверени извод из
бирачког списка у року од три дана од дана
закључења бирачког списка.
Бирачки одбор преузима изборни
материјал од Комисије најкасније 48 часова пре
дана одржавања избора.
Члан 28.
Бирачки одбор чине председник, два
члана и њихови заменици.
Бирачки одбор именује се најкасније
десет дана пре дана одређеног за одржавање
избора.
Бирачки одбор непосредно спроводи
гласање, обезбеђује правилност и тајност
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком
месту, стара се о одржавању реда на бирачком
месту за време гласања и обавља друге послове
утврђене законом, овом Одлуком и Статутом
месне заједнице.
Члан 29.
У случају истовременог одржавања
избора за Савет и избора за одборнике,
посланике
или
Председника
Републике,
функцију бирачког одбора за избор Савета
обављају бирачки одбори именовани од стране
надлежних органа за спровођење тих избора.

За чланове Савета бирају се кандидати
са највећим бројем гласова.
Уколико два или више кандидата добију
једнак број гласова, изабран је кандидат чије
презиме почиње словом које је прво по
редоследу у азбуци.
Члан 31.
Поновни избори спроводе се ако
Комисија поништи изборе због неправилности у
спровођењу избора за чланове Савета.
Ако се избори пониште на поједином
бирачком месту, гласање се понавља само на том
бирачком месту.
Поновни избори спроводе се најкасније
15 дана од дана поништења избора у месној
заједници, односно од дана поништења избора
на бирачком месту.
Поновне изборе расписује Комисија.
Поновни избори спроводе се по листи
кандидата утврђеној за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због
неправилности
у
поступку
предлагања
кандидата.
Члан 32.
Сваки бирач, кандидат за члана Савета
или предлагач кандидата има право да поднесе
приговор Комисији због неправилности у
поступку кандидовања и спровођења избора.
Приговор се подноси у року од 24 часа
од дана кад је донета одлука односно извршена
радња или учињен пропуст.
Члан 33.
Комисија је дужна да у року од 48 часова
од пријема приговора размотри приговор, реши
по њему и донети акт достави подносиоцу
приговора.
Ако Комисија усвоји поднети приговор,
поништиће радњу у поступку предлагања или
избора кандидата, или ће поништити изборе за
чланове Савета.
Члан 34.
Одредбе закона који регулише избор
одборника сходно се примењују на изборе за
чланове Савета, ако овом Одлуком није
другачије одређено.

Члан 30.
Члан 35.
Резултате избора утврђује Комисија на
основу резултата са свих бирачких места.

Савет се конституише у року од 15 дана
од дана спроведених избора.
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Члан 36.
Прву конститутивну седницу Савета
сазива председник Савета претходног сазива
најкасније 15 дана од одржавања избора за
Савет.
У случају спречености председника,
конститутивну седницу Савета може сазвати
његов заменик.
Уколико конститутивну седницу у
предвиђеном року не сазове ни заменик
председника Савета, конститутивну седницу
сазива Градоначелник, а истом председава
најстарији изабрани члан Савета.
Конститутивна седница може се одржати
ако њој присуствује већина од укупног броја
чланова Савета.
На првој седници Савета, из реда
чланова Савета бирају се председник Савета и
његов заменик.
Члан 37.
Чланство у Савету престаје истеком
времена на које је члан Савета биран, а пре
истека рока на који је биран:
- његовом оставком,
- губљењем пословне способности или ако је
првоснажном пресудом осуђен на безусловну
казну затвора у трајању најмање шест месеци,
- губљењем држављанства или променом
пребивалишта ван подручја месне заједнице,
- опозивом,
- смрћу.
Члан 38.
Уколико члану Савета престане мандат у
смислу члана 37. ове Одлуке, члан Савета
постаје кандидат који је следећи на изборима
добио највећи број гласова.
Мандат члана Савета из 1. става овог
члана траје до истека времена на који су
изабрани остали чланови Савета.
Савет констатује престанак чланства и
врши кооптирање новог члана у смислу 1. става
овог члана на првој наредној седници.
Члан 39.
Савет се може распустити уколико не
одржи седницу Савета дуже од 3 месеца.
Записници са седница Савета редовно се
достављају служби Градске управе надлежне за
послове месних заједница.
Секретар Савета месне заједнице је
дужан да у року од 15 дана извести
Градоначелника и Градско веће, да су испуњени
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услови из става 1. овог члана о распуштању
Савета.
Одлуку о распуштању Савета доноси
Градско веће.
Градоначелник расписује изборе за
чланове Савета у року од 30 дана, од дана
распуштања Савета.
Члан 40.
До конституисања новог Савета, текуће и
неодложне послове из надлежности Савета
обавља привремено тело које чине председник и
4 члана.
Чланове привременог тела посебним
решењем именује Градско веће.
Чланови привременог тела морају имати
бирачко право на територији месне заједнице у
којој су привремене мере уведене.
Мандат изабраних чланова Савета на
изборима траје 4 године.
IV/1. ПОМОЋНА ТЕЛА САВЕТА
Члан 41.
Савет може да образује одређена стална
или повремена радна тела: комисије (комунална,
за јавне набавке, за спорт и културу, заштиту
животне средине и др.), одборе (за коришћење
пашњака и утрина и др.), мировна већа и слично,
у циљу припреме, разматрања и решавања неких
питања из надлежности Савета.
У Одлуци о образовању радног тела,
Савет ће одредити број, структуру, надлежност,
мандат, подношење извештаја Савету и друга
питања.
Члан 42.
Стална и повремена радна тела, по
правилу имају председника и најмање два члана
који могу имати и своје заменике.
Радна тела одлучују већином гласова
присутних под условом да је присутна већина од
укупног броја чланова.
V. НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 43.
контролу
Надзорни
одбор
врши
законитог
и
наменског
коришћења
и
располагања средствима месне заједнице.
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који имају бирачко право и пребивалиште на
територији града Зрењанина.

Члан 44.
Надзорни одбор има председника и два
члана.

VI/2. ЗБОР ГРАЂАНА

Одредбе чл. 19-40 ове Одлуке сходно се
примењују и на Надзорни одбор.
Стручне и административне послове за
Надзорни одбор обавља секретар месне
заједнице.
Члан 45.
Надзорни одбор је овлашћен да тражи, а
органи месне заједнице су дужни да му омогуће
увид у сва финансијска и друга документа о
чему секретар месне заједнице сачињава
записник.
Надзорни одбор је дужан да о својим
налазима и мишљењима обавештава збор
грађана најмање једном годишње.
Ако Савет не омогући Надзорном одбору
увид у документа, у смислу првог става овог
члана, Надзорни одбор може покренути
поступак разрешења Савета.
VI. НЕПОСРЕДНО ИЗЈАШЊАВАЊЕ
ОДЛУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА

И

Члан 46.
Грађани
месне
заједнице,
осим
посредног одлучивања о својим заједничким
потребама преко представника у органима месне
заједнице, могу и непосредно да учествују у
остваривању
локалне
самоуправе
путем
грађанске иницијативе, збора грађана и
референдума.
VI/1. ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА
Члан 47.
Грађани путем грађанске иницијативе
предлажу Скупштини града доношење аката
којима ће се уредити одређено питање из
надлежности града Зрењанина, промену статута
или других аката и расписивање референдума у
складу са законом и статутом.
О предлогу из става 1. овог члана
Скупштина града је дужна да одржи расправу и
да достави образложен одговор грађанима у року
од 60 дана од добијања предлога.
Члан 48.
За пуноважно покретање грађанске
иницијативе потребан је потпис 10% грађана

Члан 49.
Збор грађана се сазива за део територије
Града и то: за подручје месне заједнице или дела
месне заједнице, насеља или дела насеља.
Збор грађана расправља и даје предлоге о
питањима из надлежности органа Града.
Члан 50.
Збор
грађана
обавезно
сазива
Градоначелник за разматрање питања о којима
Скупштина града закључи да се збор сазове.
Члан 51.
Збор грађана може се одржати и
пуноважно одлучивати, ако је на њему присутно
најмање 5% грађана са бирачким правом.
Члан 52.
Право одлучивања на збору грађана
имају грађани који имају бирачко право и
пребивалиште на подручју за које је збор грађана
сазван.
Члан 53.
Збор грађана усваја захтеве и предлоге
већином гласова присутних и упућује их на
разматрање Скупштини града или појединим
органима и службама Града.
Органи и службе Града дужни су да у
року од 60 дана од одржавања збора грађана,
размотре захтеве и предлоге грађана и да о њима
заузму став, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Члан. 54.
Збор грађана месне заједнице разматра:
1. Питања од заједничког интереса за
грађане у месној заједници
2. Питања из делокруга рада Скупштине
града за која је предвиђена расправа на
збору грађана
3. Питања увођења самодоприноса
4. Развој комуналне инфраструктуре у
складу са плановима Града и потребама и
могућностима грађана месне заједнице
5. Статут месне заједнице
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6. Извештај о раду Савета
7. И друга питања од значаја за грађане
месне заједнице.
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Послове из става 1. овог члана одређује
Градоначелник на предлог начелника Градске
управе.
Члан 61.

Члан 55.
Збор грађана месне заједнице сазива
председник Савета или лице овлашћено
Статутом града.
VI/3. РЕФЕРЕНДУМ
Члан 56.
Референдумом грађани месне заједнице
одлучују о питањима која су законом и статутом
одређена, као и о питањима из надлежности
Скупштине града за које то Скупштина одлучи.
Члан 57.
Начин изјашњавања путем референдума,
органи за спровођење и ток референдума,
утврђивање резултата и друга питања везана за
референдум морају бити у складу са законом и
Статутом града Зрењанина.

На основу годишњег плана и програма
развоја месне заједнице, град Зрењанин ће
финансирати одређене потребе месне заједнице
имајући у виду, у првом реду, оне месне
заједнице које нису носиоци права својине,
односно права коришћења на непокретности
коју користе, које немају приходе од
непокретности и приходе од самодоприноса или
које не могу покрити материјалне и друге
трошкове из сопствених средстава.
Члан 62.
Средствима која стекне, месна заједница
слободно располаже у складу са својим
плановима и програмима, на основу одлука
надлежних органа месне заједнице.
Средствима месне заједнице располажу и
за њихов утрошак одговарају овлашћена лица.
Месна заједница има свој жиро рачун.
Члан 63.

VII. СРЕДСТВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 58.
Средства за рад месне заједнице
обезбеђују се из:
1. средстава утврђених одлуком о буџету
Града, укључујући и самодопринос,
2. донација,
3. прихода које месна заједница оствари
својом активношћу.

Месна заједница је дужна да на захтев
надлежних органа града Зрењанина, а најмање
једном годишње поднесе извештај о свом раду,
остваривању
програма
и
коришћењу
пренешених средстава у смислу члана 58. став 1.
тачка 1. ове Одлуке.
Годишњи извештај о раду месне
заједнице подносе Скупштини града Зрењанина
најкасније до 1. априла наредне године.
Члан 64.

Члан 59.
Одлуком Скупштине града може се свим
или појединим месним заједницама поверити
вршење одређених послова из надлежности
града Зрењанина, уз обезбеђивање за то
потребних средстава.
При поверавању послова полази се од
тога да ли су ти послови од непосредног и
свакодневног значаја за живот становника месне
заједнице.
Члан 60.
За обављање одређених послова из
надлежности Градске управе, може се
организовати рад Градске управе у месним
заједницама.

Месна заједница доноси финансијски
план на који сагласност даје Градско веће.
Месна заједница користи средства у
складу са финансијским планом.
Средства месне заједнице исказују се и
распоређују финансијским планом а коначан
обрачун ових средстава врши се завршним
рачуном у складу са законом.
Месна
заједница
је
дужна
да
финансијски план за наредну годину донесе и
достави Одељењу надлежном за послове
финансија и рачуноводства најкасније до 1.
септембра текуће године.
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Члан 65.

Члан 69.

Стручне, рачуноводствено – књиговодствене и административне послове за потребе
месне заједнице обавља Градска управа града
Зрењанина.

Одлуку о увођењу самодоприноса коју су
донели грађани проглашава Скупштина града и
објављује се у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

VIII. САМОДОПРИНОС

IX. ИМОВИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 66.

Члан 70.

Ради решавања одређених питања од
непосредног интереса за локално становништво
може се увести самодопринос за територију
града Зрењанина или један њен део.
Иницијативу за доношење Одлуке о
увођењу самодоприноса може поднети орган
месне заједнице уз претходно изјашњавање
збора грађана или једна трећина одборника
Скупштине града.
Уз иницијативу се подноси и програм
којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђивања укупних финансијских средстава
за реализацију пројекта који је предмет Одлуке.
Одлуку о увођењу самодоприноса
грађани доносе референдумом у складу са
прописима
којима
је
уређен
поступак
непосредног изјашњавања грађана.
Скупштина града утврђује Предлог
одлуке о увођењу самодоприноса на начин и у
поступку предвиђеном за доношење Статута
града,
доноси
одлуку
о
расписивању
референдума о увођењу самодоприноса и
именује Комисију за спровођење референдума и
утврђује њене задатке.

На објектима које користи месна
заједница носиоци права својине, односно права
коришћења су месна заједница, град Зрењанин
или друга лица.
Члан 71.

Члан 67.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе
грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства
прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на подручју на
коме се прикупљају средства, ако на том
подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења
те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу
изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1.
и 2. овог члана.
Члан 68.
Новчана средства која се прикупљају на
основу одлуке о самодоприносу, приход су
буџета града Зрењанина и строго су наменског
карактера.

Материјални трошкови и амортизација за
непокретну имовину чији су власници односно
корисници месне заједнице падају на терет
средстава тих месних заједница.
Члан 72.
Месна заједница може стицати покретну
и непокретну имовину у складу са законом.
Члан 73.
У
имовинско-правним
и
другим
споровима месну заједницу, поред лица из члана
17. ове Одлуке, пред судовима и другим
надлежним
органима
заступа
Јавно
правобранилаштво града Зрењанина, или други
заступници које овласте месне заједнице.
Х. ЗАПОСЛЕНИ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Члан 74.
За обављање послова од интереса за
месну заједницу, месна заједница може да
ангажује лица која заснивају радни однос у
месној заједници, у складу са Законом о раду.
Одлуку о пријему запосленог из
претходног става доноси Савет у складу са
Законом о раду.
Члан 75.
Запослени из претходног члана остварују
сва своја права из радног односа у месној
заједници.
Запослени у месној заједници не могу
бити истовремено и чланови органа месне
заједнице.
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ХI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

17. децембар 2008.
Члан 1.

Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о месним заједницама
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 4/03,
13/03, 21/04, 5/06 и 2/07).

У Одлуци о Градској управи града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 24/08), после члана 11. додаје се нови члан
11а. који гласи:
''У Градској управи Градоначелник
поставља помоћнике за области управљањa
пројектима и имплементацију пројеката и
Европске интеграције,
локалног економског
развоја и рад јавних предузећа и примарну
здравствену заштиту .
Помоћници Градоначелника покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају
мишљења у вези са питањима која су од значаја
за развој у областима за које су постављени и
врше друге послове утврђене овом Одлуком и
Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Градској управи
града Зрењанина.
За свој рад помоћници Градоначелника
одговарају Градоначелнику, заменику Градоначелника и начелнику Градске управе.''

Члан 79.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу
даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-3/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-4/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН

Члан 76.
Постојеће месне заједнице у насељеном
месту Зрењанин и осталим насељеним местима
настављају са радом у складу са овом Одлуком.
Члан 77.
Сва питања која су од важности за рад
месне заједнице регулишу се Статутом месне
заједнице.
Месна заједница је дужна да у року од 30
дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке,
усклади свој Статут и друга општа акта са овом
Одлуком.
Члан 78.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС '',
број 129/07) и члана 31. став 1.тачка 20. Статута
града Зрењанина, (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина
на
седници
одржаној
дана
17.12.2008. године, донела је

На основу члана 98. Закона о планирању
и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 47/03 и
34/06 ) и члана 31.и 115. Статута Града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина''
бр. 21/08 ) Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној 17.12.2008.год. донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
КРИТЕРИЈУМИМА И УСЛОВИМА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

17. децембар 2008.
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Члан 1.

Члан 8.

У Одлуци о критеријумима и условима
за постављање мањих монтажних објеката на
јавним површинама (''Службени лист општине
Зрењанин'' бр. 13/03, 2/04 – исправка, 9/05 и 1/06
) у члану 1. речи: ''у граду Зрењанину, односно и
у насељеним местима'' замењују се речима: ''на
територији града Зрењанина''.

У члану 14. у ставу 2. речи:
''Општинском већу'' замењују се речима:
''Градском већу''.

Члан 2.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:
''Објекти из члана 3. став 1. ове Одлуке
могу се привремено постављати на територији
града Зрењанина у складу са одредбама ове
Одлуке урбанистичким планом, односно
Елаборатом који доноси Градоначелник.''
У истом члану став 2. се брише.
У истом члану став 3. постаје став 2. и
речи: ''Председник општине'' замењују се речју:
''Градоначелник''.
У истом члану став 4. постаје став 3.и
изa речи: ''местима'' додају се речи: ''осим
насељеног места Зрењанин''.

Члан 9.
У члану 18. став 2. мења се и гласи:
''Распоред и услови постављања летњих
башти на територији Града утврђују се
Елаборатом који доноси Градоначелник а на
предлог Дирекције или условима које утврђује
Дирекција''.
Члан 10.
У члану 21. речи: ''Председник општине''
замењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 11.
У члану 42а речи: ''у граду Зрењанину''
замењују се речима: '' на територији Града
Зрењанина'' а речи: ''Председник општине''
замењују се речју: ''Градоначелник''.

Члан 3.

Члан 12.

У члану 5. речи: ''у граду и у насељеним
местима'' бришу се.

У члану 42б у ставу 3. речи: ''за град
Зрењанин'' замењују се речима: ''за територију
Града Зрењанина'' а речи: '' Председник
општине'' замењују се речју: ''Градоначелник''.

Члан 4.
У члану 6. у ставу 2. речи: '' Председник
општине'' земењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 5.
У члану 7. у ставу 1. речи: ''Председник
општине'' замењују се речју: ''Градоначелник''.

Члан 13.
У члану 43. речи: ''за послове урбанизма,
стамбене и комуналне послове и заштиту
животне средине - комунална инспекција''
замењује се речjу: ''инспекција''.
Члан 14.

Члан 6.
У члану 9. у ставу 1. речи: '' у граду и
насељеним местима'' бришу се.
У ставу 3. у тачки 1. речи: ''Председник
општине'' замењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 7.
У члану 12. у ставу 2. речи: '' Председник
општине'' замењују се речју:
''Градоначелник''.

У члану 44. у тачки 2. зарез после речи:
''урбанизам'' и речи: ''стамбене и комуналне
послове и заштиту животне средине'' бришу се.
Члан 15.
У члану 45. у ставу 1. иза алинеје 4.
додаје се алинеја 5. која гласи:
''- ако не поштује услове утврђене одобрењем за
постављање објекта или уређаја, односно услове
под којима је издато одобрење за заузимање
јавне површине.''
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Члан 16.
У члану 50. реч: ''општинске'' замењује се
речју: ''градске''.
Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-5/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

17. децембар 2008.

V Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет
адреси
града
Зрењанина:
www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају се у писаној форми секретару
Скупштине града Зрењанина у року одређеном у
тачки III овог Закључка.
VII Секретар Скупштине града доставиће материјал из тачке VI овог Закључка
надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар Скупштине града
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и у међуопштинском
листу ''Зрењанин''.
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На основу члана 74. став 2. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 47/03 и 34/06 ), члана 6.
тачке 6. и 10. и члана 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе ( “Службени гласник РС”
бр. 62/06 ) и члана 31. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08)
Скупштина града
Зрењанина
на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Број: 06-133-6/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

ЗАКЉУЧАК
337
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о критеријумума и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за
уређивање грађевинског земљишта.
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од
дана објављивања овог Закључка у међуопштинском листу ''Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити
увид у Нацрт Одлуке у року одређеном у тачки
III овог Закључка, у просторијама Одељења за
послове урбанизма градске управе града
Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10,
канцеларији бр. 112, сваког радног дана у
времену од 8 до 13 часова.

На основу члана 87.. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник Републике
Србије'', број 134/04 ), члана 6. тачке 7. и члана
7. Закона о финансирању локалне самоуправе (
“Службени гласник РС” бр. 62/06 ) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2008.
године, донела је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине.
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од
дана објављивања овог Закључка у међуопштинском листу ''Зрењанин''.
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IV Сви заинтересовани могу извршити
увид у Нацрт Одлуке у року одређеном у тачки
III овог Закључка, у просторијама Одељења за
послове урбанизма градске управе града
Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10,
канцеларији бр. 112, сваког радног дана у
времену од 8 до 13 часова.
V Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет
адреси
града
Зрењанин:
www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају се у писаној форми секретару
Скупштине града Зрењанина у року одређеном у
тачки III овог Закључка.
VII Секретар Скупштине града доставиће материјал из тачке VI овог Закључка
надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар Скупштине града
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и у међуопштинском
листу ''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
Број: 06-133-7/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
338
На основу члана 6. тачка 1. и члана 8.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06), члана 31.
тачка 3. Статута Града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина, бр. 21/08), Скупштина
Града Зрењанина на седници одржаној дана 17.12.2008. године донела је
ЗАКЉУЧАК
I Утврђује се нацрт Одлуке о висини
стопе пореза на имовину.
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II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од
дана објављивања овог Закључка у међуопштински листу ''Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити
увид у нацрт Одлуке у року одређеном у тачки
III овог Закључка, у просторијама Службе за
пореску управу Градске управе града Зрењанина,
Зрењанин, Трг Слободе бр. 10, канцеларија бр.
18, сваког радног дана у времену од 8,00 до 13,00
часова.
V Нацрт Одлуке налазиће се на интернет
адреси Града Зрењанина www.zrenjanin.rs.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају се у писаној форми Секретару
Скупштине у року одређеном у тачки III овог
Закључка.
VII Секретар Скупштине доставиће материјал из тачке VI овог Закључка надлежној
Служби.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар Скупштине града.
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради објављивања на огласној табли.
X Овај Закључљк објавити у ''Службеном листу града Зрењанина'' и међуопштинском
листу ''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-8/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 6. тачка 10. и члана 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06), члана 31.
став 1. тачка 34. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08) и
члана 6. Одлуке о пословном простору
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 3/99,
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11/99, 12/02), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана
17.12.2008. године,
донела је
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о изменама Одлуке о висини накнаде – закупнине за
коришћење пословног простора на коме је
носилац права коришћења град Зрењанин.
II Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.

17. децембар 2008.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 27. и 28. Закона о
становању (''Службени гласник РС'', бр. 50/92,
76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94,
48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 101/05) и
члана 108. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
17.12.2008. године донела је

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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О СТАМБЕНИМ ОДНОСИМА

IV Сви заинтересовани могу извршити
увид у Нацрт Одлуке у року одређеном у тачки
III овог Закључка, у просторијама Одељења за
имовинско-правне послове Градске управе града
Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10,
канцеларији бр. 103, сваког радног дана у
времену од 08,00 до 13,00 часова.

Члан 1.
У Одлуци о стамбеним односима
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 7/92,
4/94 6/94), у члану 1. речи: ''општина Зрењанин''
замењују се речима: ''град Зрењанин''.
Члан 2.

V Нацрт Одлуке налазиће се и на интернет
адреси
града
Зрењанина:
www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају се у писаној форми секретару
Скупштине града Зрењанина у року одређеном у
тачки III овог Закључка.
VII Секретар Скупштине града доставиће материјал из тачке VI овог Закључка
надлежном Одељењу.

У члану 2. став 1. мења се и гласи:
''Средства
од
продатих
станова
корисника града Зрењанина воде се на
подрачуну буџета града Зрењанина''.
У ставу 2. истог члана речи: ''Извршни
одбор Скупштине општине'' замењују се
речју:''Градоначелник''.
У ставу 3. у алинеји 2. истог члана речи:
''Скупштина
општине''
замењују
се
речима:''Скупштина града''.
Члан 3.

VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар Скупштине града.
IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина'' и у Међуопштинском
листу ''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-9/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН

У члану 3. у ставу 1. у тачки 6. реч:
''општине'', замењује се речју: ''града''.
Члан 4.
У члану 4. у ставу 2. речи: ''Скупштина
општине'' замењују се речима:''Скупштина
града''.
У ставу 3. у алинеји 3. истог члана
реч:''општина'' замењује се речју:''град'', у
алинеји 6. речи:''Извршног одбора'' замењују се
речима: ''Градоначелник'', а у алинеји 8.
речи:''Скупштина
општине''
замењују
се
речима:''Скупштина града''.
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Члан 5.

замењује се речју: ''Града'', а реч: ''Општина''
замењује се речју: ''Град''.

У члану 8. став 2. брише се.
Члан 2.
Члан 6.
У члану 10. у ставу 5. реч: ''општине''
замењују се речима: ''у згради Скупштине града
Зрењанина''.
Члан 7.
У члану 14. у ставу 5. речи:''Скупштине
општине'' замењују се речима:''Скупштине
града''.
Члан 8.
У члану 15. у ставу 1. и 2. реч:
''друштвеној'' замењују се речју: ''државној''.

У члану 3. у ставу 1. речи: ''општина
Зрењанин'', замењује се речима:
''град
Зрењанин''.
Члан 3.
У члану 5. у ставу 1. у алинеји 3. реч:
''општини'', замењује се речју: ''граду''.
Члан 4.
У члану 6. у ставу 1. речи: ''Скупштина
општина'', замењује се речима: ''Скупштина
града''.
Члан 5.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-10/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 5. Закона о средствима у
својини Републике Србије (''Службени гласник
РС'', бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 и 101/95),
члана 20. тачка 10. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 31.Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина
града Зрењанина, на седници одржаној
17.12.2008. године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

У члану 7. став 1. мења се и гласи:
''Програм
коришћења
пословног
простора, као и Програм употребе коришћења
средстава стечених реализацијом наведеног
Програма доноси Скупштина града на предлог
Предузећа''.
У ставу 2. истог члана реч: ''Програм''
замењује се речју: ''Програме''.
У ставу 4. у алинеји 4. речи: ''Скупштини
општине'' замењује се речима:''Скупштини
града'', а у алинеји 5. речи: ''Извршни одбор
Скупштине општине Зрењанин'', замењује се
речју:
''Градоначелник''
и
реч:''општину''
замењује се речју:''град''.
Члан 6.
У члану 8. у ставу 1. речи: ''Извршни
одбор'' замењују се речју: ''Градоначелник''.
У ставу 2. истог члана речи: ''Извршни
одбор'' замењују се речју: ''Градоначелник''.
Члан 7.
У члану 11. у ставу 3. речи: ''Скупштини
општине'' замењују се речима: ''Скупштини
града'', а речи: ''Извршни одбор'' замењују се
речју: ''Градоначелник''.
У ставу 4. истог члана речи:''Извршни
одбор'' замењује се речју: ''Градоначелник''.
Члан 8.

Члан 1.
У Одлуци о пословном простору
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 3/99,
11/99 и 12/02), у члану 1. став 1. реч: ''Општине''

У члану 15. речи: ''Извршном одбору''
замењују се речју: ''Градоначелнику''.
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Члан 9.
У члану 16. речи: ''Извршном одбору''
замењује се речју: ''Градоначелнику''.
342
Члан 10.
У члану 18. у ставу 1. речи: ''Извршни
одбор'' замењује се речју: ''Градоначелник''.
У ставу 2. истог члана речи: ''Извршног
одбора'' замењује се речју: ''Градоначелника''.
Члан 11.

На основу члана 4. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени глаасник РС'' бр.
25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и на основу
члана 31. Статута града Зрењанина ( ''Службени
лист града Зрењанина '' бр. 21/08 ) Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној
17.12.2008. год. донела је

У члану 19. у ставу 3. реч: ''општинском''
замењују се речју: ''градском''.

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН

Члан 12.
У члану 21. речи: ''Скупштина општине''
замењују се речима: ''Скупштина града''.
Члан 13.
У члану 22. у ставу 2. речи: ''Општина
поверила'' замењују се речима: ''Град поверио'', а
речи: ''Скупштина општине Зрењанин'', замењују
се речима: ''Скупштине града Зрењанина''.
Члан 14.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног стамбеног
предузећа ''Зрењанин'' Зрењанин (''Службени
лист општине Зрењанин'' бр. 5/00-пречишћен
текст, 5/00, 7/00, 5/06 и 3/08) у члану 3. у ставу 1.
иза алинеје 1. додају се алинеје 2,. 3., 4. и 5 које
гласе:
''-

У члану 23. у ставу1. речи: ''Извршни
одбор'' замењује се речју: ''Градоначелник''.
Члан 15.
У члану 27. речи: ''Секретаријат за
послове урбанизма, стабмене и комуналне
послове и заштиту животне средине ''замењују
се речима: ''Одељење за имовинско-правне
послове''.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-11/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН

70200 изнајмљивање некретнина,
70310 агенција за некретнине,
74112 остали правни послови (израда
елабората
развргнућа стамбених и
пословних зграда)
70110 развој пројеката о некретнинама,
куповина и продаја некретнина за
сопствени рачун.''
Члан 2.

Јавно стамбено предузећа''Зрењанин''
Зрењанин усагласиће Статут предузећа и
остале своје акте са овом Одлуком у року од 60
дана од дана објављивања ове Одлуке у
''Службеном листу града Зрењанина''.
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-12/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН

17. децембар 2008.
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На основу члана 24. Закона о одржавању
стамбених зграда (''Службени гласник РС'', бр.
44/95, 46/98, 1/01 и 101/05) и члана 31. тачка 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2008.
године донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ
НА КОЈИ ЋЕ ВЛАСНИЦИ ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА ПЛАЋАТИ ТРОШКОВЕ
ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

Члан 6.
У члану 13. речи: ''Извршном одбору СО
Зрењанин'', замењују се речима: ''Градском
већу''.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-13/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Члан 1.
У Одлуци о критеријумима и начину на
који ће власници пословних просторија плаћати
трошкове
одржавања
стамбене
зграде
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 2/04),
у члану 3. у ставу 1. у алинеји 2. речи: ''општини
''граду
Зрењанин''
замењују се речима:
Зрењанин'', а речи: ''општине Зрењанин''
замењује се речима: ''града Зрењанина''.
Члан 2.
У члану 7. речи: ''општине Зрењанин'',
замењују се речима: ''града Зрењанина''.
Члан 3.
У члану 8. речи: ''општине Зрењанин'',
замењују се речима: ''града Зрењанина'', а реч:
''општински'' замењује се речју:''градски''.
Члан 4.
У члану 9. речи: ''општине Зрењанин'',
замењују се речима: ''града Зрењанина''.
Члан 5.
У члану 12. речи: ''општине Зрењанин'',
замењују се речима: ''града Зрењанина'', а речи:
''Општинска управа-Одељење за послове
урбанизма, стамбене и комуналне послове и
заштиту животне средине општине Зрењанин'',
замењују се речима: ''Градска управа – Одељење
за имовинско-правне послове''.
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На основу члана 28. Закона о
пољопривредном земљишту (''Службени гласник
РС'', број 62/06,65/08) и члaнa 15. тачка 22. и
члана 31. тачка 41. Статута града Зрењанина
(''Службени лист града Зрењанина'', број
21/2008), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана
17.12.2008 године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЗАШТИТИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА,
ПОЉСКИХ ПУТЕВА И
КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ
Члан 1.
У
тексту
Одлуке
о
заштити
пољопривредног земљишта, усева и засада,
пољских путева и канала од пољске штете
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 14/07
и ''Службени лист града Зрењанина'', број 16/08)
у чл.1, 4, 5, 6, 13, 17, 20. и 24. реч: ''општина '' у
одговарајућем падежу замењује се речју: ''град'' у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 13. став 6. мења се и гласи:
''Надзорник пољочуварске службе је
запослени на пословима локалног економског
развоја,
пољопривреде,
шумарства
и
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водопривреде у Служби за локални економски и
рурални развој у Градској управи града
Зрењанина.''
Члан 3.
У чл. 21. и 26. речи: ''Одељење за
послове привреде, финансија и рачуноводства
општинске управе Зрењанин'' у одговарајућем
падежу замењују се речима: ''Служба за локални
економски и рурални развој Градске управе'' у
одговарајућем падежу.

17. децембар 2008.
Члан 2.

У члану 10. речи: ''буџета општине''
замењују се речима: ''буџета града'', а уплатни
рачун број: '' 840-714552843-83 '' замењује се
уплатним рачуном број: '' 840-28640-53 ''.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу Града
Зрењанина''.

Члан 4.
У члану 26. став 2. речи: ''Скупштини
општине Зрењанин'' замењују се речима:
''Скупштини града Зрењанина''.
Члан 5.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-15/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу Града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-14/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 36. став 1. и члана 41.
Закона о туризму (''Службени гласник РС'', број
45/2005) и члaнa 15. тачка 25. и члана 31. тачка
13. Статута Града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', број 21/2008), Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној дана
17.12.2008 године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
У тексту Одлуке о боравишној такси
(''Службени лист општине Зрењанин'', број:
7/2007) у чл. 1. и 10. речи: ''општина Зрењанин'' у
одговарајућем падежу замењују се речима: ''град
Зрењанин'' у одговарајућем падежу.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. тачка 6. Статута
града Зрењанина, (''Службени лист града
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града
Зрењанина
на
седници
одржаној
дана
17.12.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ИНФОРМАЦИОНОМ
СИСТЕМУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН
Члан 1.
У Одлуци о информационом систему
oпштине Зрењанин (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 5/06), у називу одлуке, речи:
''општина Зрењанин'' замењују се речима : ''град
Зрењанин''.
Члан 2.
У чл. 1, 3, 8. и 14. речи: ''општина
Зрењанин'' у одговарајућем падежу, замењују се
речима : ''град Зрењанин'', у одговарајућем
падежу.
Члан 3.
У чл. 3, 7, 12, и 13. речи: ''Председник
општине'' у одговарајућем падежу, замењују се
речју : ''Градоначелник''
у одговарајућем
падежу.

17. децембар 2008.
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Члан 4.
У члану 8. речи: '' Служба за
информационе технологије Општинске управе
општине Зрењанин '' замењују се речима
''Одељење за информационе и комуникационе
технологије Градске управе града Зрењанина''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-17/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-16/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 77. и 78. Закона о
планирању и изградњи.(''Службени гласник РС'
бр. 47/03 и 34/06 ), члана 6. и 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе ( “Службени
гласник РС” бр. 62/06 ), члана 17. Одлуке о
накнади за коришћење грађевинског земљишта (
''Међуопштински службени лист Зрењанин'' бр.
1/92 и ''Службени лист општине Зрењанин'' бр.
1/92, 4/93, 11/93, 6/96, 7/96, 6/99 и 6/07 ) и члана
31. Статута града Зрењанина (''Службени лист
града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанина на седници одржаној 17.12.2008.
године, донела је
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На основу члана 54. став 1. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
бр. 47/03 и 34/06) и члана 31. тачка 5. Статута
града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града
Зрењанин, на седници одржаној 17.12.2008.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ
О ДЕТАЉНОМ УРБАНИСТИЧКОМ
ПЛАНУ СТАМБЕНИХ БЛОКОВА
БРОЈ 22-23 У КЛЕКУ
Члан 1.
Овом Одлуком престаје да важи Одлука
о детаљном урбанистичком плану стамбених
блокова број 22-23 у Клеку, број: I-06-95/9a/91
од 18.09.1991. године, (''Међуопштински
службени лист'', број: 9/91 и ''Службени лист
општине Зрењанин'' број 13/03).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу града
Зрењанина''.

ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Решења о утврђивању вредности бода накнаде за коришћење
грађевинског земљишта за 2009.год.
II Нацрт Решења упућује се на јавну расправу.
III Јавна расправа ће трајати 10 дана од
дана објављивања овог Закључка у Међуопштинском листу ''Зрењанин''.
IV Сви заинтересовани могу извршити
увид у Нацрт Решењау року одређеном у тачки
III овог Закључка, у просторијама Одељења за
послове урбанизма градске управе града
Зрењанина, Зрењанин, Трг слободе бр. 10,
канцеларији бр. 112, сваког радног дана у
времену од 8 до 13 часова.
V Нацрт Решења налазиће се и на интернет
адреси
града
Зрењанина:
www.zrenjanin.org.yu.
VI Примедбе и предлози са јавне расправе достављају се у писаној форми секретару
Скупштине града Зрењанина у року одређеном у
тачки III овог Закључка.
VII Секретар Скупштине града доставиће материјал из тачке VI овог Закључка надлежном Одељењу.
VIII О спровођењу овог Закључка стараће се секретар Скупштине града
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IX Овај Закључак доставити Месним заједницама ради објављивања на огласној табли.
X Овај Закључак објавити у ''Службеном листу града Зрењанина'' и у међуопштинском листу ''Зрењанин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-18/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

17. децембар 2008.

- Органима јавног предузећа;
- Имовини која се не може отуђити, односно
имовини за чије је располагање потребно
прибавити сагласност Оснивача;
- Заштити животне средине;
- Другим питањима која су од значаја за рад
јавног предузећа.
II. НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач предузећа је Скупштина града
Зрењанина са седиштем у Зрењанину, Трг
слободе 10.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

И

СЕДИШТЕ
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На основу члана 5. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 32. тачка 8.
а у вези са чланом 66. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07)
и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 21/08), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана 17.12.2008.године,
донела је следећу:
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА''
ЗРЕЊАНИН
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се јавно предузеће
за обављање делатности од општег интереса у
области туризма.
Одлуком се посебно регулишу следећа
питања:
- Назив и седиште Оснивача;
- Пословно име и седиште јавног предузећа;
- Делатности јавног предузећа;
- Права, обавезе и одговорности Оснивача
према јавном предузећу и јавног предузећа
према Оснивачу;
- Условима и начину утврђивања и
распоређивања добити и сношењу ризика;
- Заступању јавног предузећа;
- Износу основног капитала, као и опису,
врсти и вредности неновчаног капитала;

Члан 3.
Пословно име гласи:
Јавно предузеће ''Туристички центар
града Зрењанина'' Зрењанин, Коче Коларова бр.
68.
IV. ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.
Претежна делатност предузећа је:
75130 Уређивање и допринос успешнијем пословању привреде
Предузеће ће обављати и следеће
делатности:
63300 Делатност путничких агенција и
туроператора; помоћ туристима, на другом
месту непоменута.
22150 Остала издавачка делатност
51180 Посредовање у специјализованој
продаји посебних производа или групе
производа на другом месту непоменуте
52480 Остала трговина на мало у
специјализованим продавницама
55110 Хотели и мотели, с рестораном
55120 Хотели и мотели, без ресторана
55211 Дечија и омладинска одмаралишта
55212 Планинарски домови и куће
55220 Кампови
55231 Радничка одмаралишта
55232 Туристички смештај у домаћој радиности
55233 Остали смештај за краћи боравак
55300 Ресторани
55400 Барови
55510 Кантине
55520 Кетеринг
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74130 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
74401 Приређивање сајмова
74402 Остале услуге рекламе и пропаганде
92330 Вашарске активности
92340 Остале забавне активности, на
другом месту непоменуте
92720 Остале рекреативне активности, на
другом месту непоменуте.
Предузеће може обављати и друге
делатности,
уколико
испуњава
законом
предвиђене услове.
Предузеће може обављати спољнотрговинску делатност и пружање услуга у
оквиру регистрованих делатности.
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ
И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач оснива ово предузеће у циљу
унапређења туризма и пружања туристичких и
сродних услуга на територији града Зрењанина и
у том циљу има обавезу да помаже у раду
предузеће
својим
стручно-саветодавним
услугама, а такође материјално-финансијским
улагањем у предузеће ради остваривања циљева
оснивања. У том циљу има право да надзире рад
предузећа и врши контролу над свим одлукама
које предузеће доноси а на које сагласност даје
оснивач, а посебно на Статут, давање гаранција,
авала, јемства, залога и других средстава
обезбеђења за послове које нису из оквира
делатности од општег интереса, тарифу
располагање
имовином
предузећа
веће
вредности која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса,
утврђене овим актом, улагање капитала,
статусне промене.
У случају поремећаја у пословању
предузећа, Оснивач може предузети мере којима
ће обезбедити несметано пословање, а нарочито
може променити унутрашњу организацију
предузећа, разрешити органе које је поставио и
именовати привремене органе, ограничити права
појединих делова предузећа да иступају у своје
име према трећим лицима, као и друге мере
предвиђене законом.
Оснивач има обавезу да пренесе новчана
средства предузећу ради исплате свих обавеза
које је имала ранија Туристичка организација
општине Зрењанин, како према запосленима
тако и према трећим лицима до дана уписа овог

Јавног предузећа у Агенцију за привредне
регистре, односно до почетка рада новог Јавног
предузећа.
Новоосновано јавно предузеће преузима
у радни однос све запослене који су имали
заснован
радни
однос
у
Туристичкој
организацији општине Зрењанин, а преузима и
сва друга права и обавезе Туристичке
организације општине Зрењанин.
Предузеће има обавезу да редовно
доставља извештаје о свом раду и да извршава
сваку одлуку Оснивача која се односи на његову
делатност.
VI. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ
И СНОШЕЊА РИЗИКА
Члан 6.
Јавно предузеће се појављује као
индиректни буџетски корисник, што значи да се
финансира из буџета града са више од 50% од
укупних средстава.
Средства из буџета града добија на
основу захтева за трансфер средстава и
одговарајуће документације (фактура, ситуација
итд.) која поткрепљује намену средстава. То
значи да се добијају строго наменска средства и
по том основу јавно предузеће не може да
оствари нити добит, нити губитак.
Јавно предузеће може остваривати и
друге видове прихода од сопствених делатности
комерцијалног карактера и ти приходи се
сврставају у сопствене приходе. У оквиру ових
прихода, јавно предузеће може остваривати
добит или губитак у пословању и само сноси
ризик за лоше пословање, односно, задржава
добит.
VII. ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.
Предузеће заступа директор, кога
именује и разрешава Оснивач.
Поред директора предузеће заступају и
друга лица које Оснивач именује својом
одлуком, са својством лица овлашћеног за
заступање.
VIII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА
Члан 8.
Основни капитал друштва износи 500,00
Евра у динарској противвредности по средњем

Страна 508

Број 32

Службени лист града Зрењанина

17. децембар 2008.

курсу Народне банке Србије на дан уплате, а
који капитал је у целости уплаћен приликом
оснивања од стране Оснивача (новчани капитал).

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

До
именовања
директора
Јавног
предузећа ''Туристички центар града Зрењанина''
Зрењанин, његове послове ће обављати и
вршити његова овлашћења Марина Мартинов,
економиста, ЈМБГ 0411979855028, Зрењанин, ул.
Жарка Зрењанина бр. 42.

Члан 9.
Органи предузећа су:
- Управни одбор, као орган управљања
који има 5 чланова, од којих је један из реда
запослених;
- Директор, као орган пословођења;
- Надзорни одбор, као орган надзора, који има 3 члана од којих је 1 из реда запослених.
Председника и чланове Управног одбора
и Надзорног одбора именује Оснивач на период
од 4 године.
Детаљније надлежности ових органа
утврдиће се Статутом.
X. ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ
ОТУЂИТИ БЕЗ САГЛАСНОСТИ
ОСНИВАЧА

Члан 13.

Члан 14.
До именовања чланова Управног одбора
Јавног предузећа ''Туристички центар града
Зрењанина'' Зрењанин његове послове и
овлашћења вршиће привремени Управни одбор.
У привремени Управни одбор именују
се:
1. за председника:
Сава Шалетић, дипл.инг.машинства,

МОЖЕ

Члан 10.
За располагање имовином коју добије од
Оснивача на коришћење, предузеће мора имати
сагласност Оснивача.
XI. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 11.
Предузеће ће се старати о заштити
животне средине и у том циљу ће се
придржавати свих одредаба Закона о заштити
животне средине и других позитивно-правних
прописа који регулишу ову материју.
XII. ЦИЉ ОСНИВАЊА И ПОСЛОВАЊА
Члан 12.
Предузеће се оснива ради обављања
делатности од општег интереса и уредног
задовољавања потреба корисника туристичких и
осталих услуга које пружа ово предузеће, развоја
и унапређења обављања делатности од општег
интереса, стицања добити, стварање услова за
одмор, рекреацију и забаву грађана, стварању
услова за сарадњу са другим туристичким
савезима и организацијама, како на територији
Србије, тако и са иностранством, деловања на
заштити животне средине, као и ради других
циљева који су од општег интереса за град.

2. за чланове:
- Душан Јуванин, службеник,
- Милета Адамов, дипл.економиста,
- Драгана Михаљевић, дизајнер,
- Марица Косановић, референт за
туризам.
Привремени Управни одбор Јавног
предузећа ''Туристички центар града Зрењанина''
Зрењанин донеће Статут Јавног предузећа
''Туристички центар града Зрењанина'' Зрењанин
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке и исти доставити Оснивачу на
сагласност.
Члан 15.
За све што није регулисано овом
Одлуком примењиваће се важеће одредбе
позитивно – правних норми које се односе на
ову материју, као и одредбе Статута Јавног
предузећа ''Туристички центар града Зрењанина''
Зрењанин.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-60/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Члан 1.

На основу члана 31. и 108. став 1.
Статута Града Зрењанина (''Службени лист
Града Зрењанина'', број 21/2008), Скупштина
Града Зрењанина на седници одржаној дана
17.12.2008. године , донела је следеће

Овим Правилником утврђује се унутрашња организација и систематизација радних
места са укупним бројем извршилаца, називом и
описом послова и задатака за свако радно место,
услови за обављање послова и задатака у
Стручној служби коју образује заштитник
грађана, као и начин руковођења овом
организационом јединицом.

РЕШЕЊЕ

Члан 2.

I

У Стручној служби се обављају послови
који се односе на праћење примене међународних стандарда, закона и других прописа из
области људских права, на поступање по
поднетим представкама, на организацију и
припремање саветовања о остваривању и
поштовању
људских
права,
припремање
извештаја о раду заштитника грађана, административни и технички послови у вези са радом
заштитника грађана и друго.

350

ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Стручној служби заштитника
грађана који је донео заштитник грађана
08.12.2008. године.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
Града Зрењанина .''
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-47/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
На основу чл.105.и 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина,
број 21/08) и члана 32. став 3. Одлуке о
заштитнику грађана (''Службени лист општине
Зрењанин'', број 10/03 и ''Службени лист града
Зрењанина'', број 24/08), заштитник грађана за
територију града Зрењанина, донео је 08.12.2008.
године
ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА

Члан 3.
Заштитник грађана образује стручну
службу са одговарајућим бројем запослених за
обављање стручних и административно-техничких послова.
Радом Стручне службе руководи заштитник грађана.
Запослени у Стручној служби непосредно су одговорни заштитнику грађана.
Запослени у Стручној служби дужни су
да савесно и уредно обављају поверене задатке и
послове у складу са законом, другим прописима
и општим актима, а по налогу заштитника
грађана и заменика заштитника грађана.
II. ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 4.
Запослени у Стручној служби стичу
звања која изражавају својства запосленог и
његову оспособљеност за вршење послова
одређеног степена сложености.
Члан 5.
У Стручној служби утврђују се следећа
звања запослених:

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. У оквиру високе школске спреме:
- Самостални стручни сарадник
- Виши стручни сарадник
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- Стручни сарадник
3. У оквиру средње школске спреме:
- Виши референт и
- Референт.
Члан 6.
Звања у оквиру високе школске спреме
стичу се под следећим условима:
1.Звање САМОСТАЛНОГ СТРУЧНОГ
САРАДНИКА може стећи запослени са
високом школском спремом који има најмање
пет година радног стажа и који је оспособљен да
самостално и системски ради управно-надзорне
послове и послове везане за израду свих врста
прописа и аката у локалној самоуправи и
сложене аналитичке материјале од значаја за
функционисање локалне самоуправе, а који
захтевају самосталност у раду и шире познавање
проблематике из једне или више повезаних
области.
2.Звање ВИШЕГ СТРУЧНОГ САРАДНИКА може стећи запослени са високом
школском спремом који има најмање три године
радног стажа, а оспособљен је да самостално и
аналитички и у сарадњи са запосленим вишег
звања обавља управно-надзорне послове и
послове везане за израду свих врста прописа,
сложенијих
аналитичких
материјала,
да
проучава стање и стручно обрађује најсложенија
питања из одговарајуће области.
3.Звање СТРУЧНОГ САРАДНИКА може стећи запослени са високом школском
спремом који има најмање годину дана радног
стажа и положен приправнички односно
правосудни испит, а оспособљен је да ради на
мање сложеним управно-надзорним пословима и
пословима израде аката у локалној самоуправи,
као и да ради у појединим фазама на изради
аналитичких материјала уз детаљна упутства
запослених с вишим звањима.
Члан 7.
Звања у оквиру средње школске спреме
стичу се под следећим условима:

1.Звање ВИШЕГ РЕФЕРЕНТА може
стећи запослени са средњом школском спремом
који има најмање три године радног стажа, а
оспособљен је да самостално обавља мање
сложене стручно-оперативне, административне и
њима сличне послове.
2.Звање РЕФЕРЕНТА може стећи запослени са средњом школском спремом који има
најмање шест месеци радног стажа и положен
приправнички испит, а оспособљен је да обавља
мање сложене стручно-оперативне, административне и њима сличне послове, уз упутства
запослених са вишим звањима.
III СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
Заштитник грађана доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Стручној служби уз сагласност
Скупштине града, организује и обезбеђује
законито и ефикасно обављање послова и
одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених.
У складу са актом из става 1. овог члана
заштитник грађана решењем распоређује
запослене на утврђена радна места.
Решењем, којим се распоређује запослени са одговарајућом школском спремом,
заштитник грађана истовремено утврђује и
одговарајуће звање у зависности од испуњености
прописаних услова за стицање звања, а у складу
са актом из става 1. овог члана.
Члан 8.
Систематизација
радних
места
у
Стручној служби обухвата:
- Табеларни преглед радних места са бројем извршилаца и условима за њихово обављање
и
- Називе радних места са описом послова
и задатака.
Члан 9.
За обављање послова и задатака у
Стручној служби утврђује се укупно 3
извршиoцa и то:
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД РАДНИХ МЕСТА
СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА И УСЛОВИМА ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ
Ре
дн
и
бр
ој
1
1.

НАЗИВ РАДНОГ
МЕСТА

БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА

ВРСТА И
СТЕПЕН
ШКОЛСКЕ
СПРЕМЕ

РАДНИ
СТАЖ

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

2
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ
У ВЕЗИ СА
ЗАШТИТОМ ПРАВА
ДЕТАТА И
РАВНОПРАВНОШЋУ
ПОЛОВА

3
1

4
VII/1 степен
Факултет
друштвеног
смера

5
најмање 1 година

2.

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ
У ВЕЗИ СА
ЗАШТИТОМ ПРАВА
НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА

1

VII/1 степен,
Факултет
друштвеног
смера

најмање 1 година

3.

АДМИНИСТРАТИВНО
-ТЕХНИЧКИ
ПОСЛОВИ

1

IV степен,
свих врста

најмање 6 месеци

Члан 10.
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА
ЗАШТИТОМ ПРАВА ДЕТЕТА И
РАВНОПРАВНОШЋУ ПОЛОВА
Опис послова и задатака:
Обавља послове који се односе на
праћење примене домаћих и иностраних прописа
и на међународне стандарде из области заштите
права детета и заштите равноправности полова,
поступа по поднетим представкама из ових
области, учестује у састављању материјала

6
Положен
стручни испит
за рад у
органима
државне управе
и познавање
рада на
рачунару
Положен
стручни испит
за рад у
органима
државне управе
и познавање
рада на
рачунару, знање
најмање једног
језика
националних
мањина који је у
службеној
употреби на
територији
града
Положен
стручни испит
за рад у
органима
државне управе
и познавање
рада на
рачунару

потребних за израду извештаја о
заштитника грађана и његовог заменика.

раду

Члан 11.
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА
ЗАШТИТОМ ПРАВА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Опис послова и задатака:
Обавља послове који се односе на
праћење примене домаћих и иностраних прописа
и на међународне стандарде из области
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положаја, остваривања и заштите права
националних мањина, поступа по поднетим
представкама из ових области, учестује у
састављању материјала потребних за израду
извештаја о раду заштитника грађана и његовог
заменика.
Члан 12.
АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКИ
ПОСЛОВИ
Опис послова и задатака:
Обавља послове и задатке за заштитника
грађана и његове заменике, канцеларијске
послове пријема, завођења, распоређивања и
отпремања предмета, дактилографске послове и
обавља и друге послове по налогу заштитника
грађана и његових зменика.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Зрењанина .''
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Владимир Арсић, с.р.

17. децембар 2008.
II

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-48/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 23.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 3. и 4. Одлуке о
Градском Савету за младе (''Службени лист
града Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I

351
На основу члана 31.Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',
број 21/08) и члана 4. и 5. Одлуке о заштитнику
грађана (''Службени лист општине Зрењанин'',
број: 10/03 и ''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 24/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 17.12.2008. године донела је

У Градски Савет за младе бирају се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
1. СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ,
дипл.инг.производног менаџмента
ЗА ЧЛАНОВЕ:

Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА
ГРАЂАНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ДЕТЕТА И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА
I
ДРАГАНА РАДЛОВАЧКИ ГРОЗДАНОВ, дип.правник, бира се за заменика
заштитника грађана за територију града
Зрењанина задуженог за заштиту права детета и
равноправност полова, на мандатни период од
шест година.

2. ДАМИР ГРОШИН, дипл.социолог,
3. МИЛАНА МИЛИШИЋ, студент,
4. САНДРА СТИЈЕПИЋ, апсолвент,
5. ТИМЕА КОВАЧ, правни техничар,
6. ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, студент,
7. РАДИВОЈ КРЖА, дипл.социјални
радник,
8. АЛИСА КОЦКАР, представник
Скупштине ђачког парламента,
9. НИКОЛА МИЛОШЕВ, представник
Скупштине ђачког парламента,
10. ДАВИД ГИЛЕЗАН, представник
Студентске уније,
11. ВЛАДИМИР ВОЈНОВИЋ,
представник Студентске уније,
12. МИЛИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ, Центар
за децу и младе ''Машталиште'' и

17. децембар 2008.
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13. АНА ВОЈНОВ, Невладина
организација Центар.

Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-49/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка - Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 6/95 и 1/98)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА САВРЕМЕНЕ
ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН
I
Разрешавају се дужности члана Управнoг
одбора Савремене галерије Уметничке колоније
Ечка - Зрењанин:
- ЕРНЕ КАТИН, економски техничар,
представник запослених,
- СУНЧИЦА ЛАМБИЋ, историчар
уметности, представник запослених.

На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 9. Одлуке о
оснивању Савремене гaлерије Уметничке
колоније Ечка - Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 6/95 и 1/98)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА САВРЕМЕНЕ
ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ
ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН
I
У Управни одбор Савремене гaлерије
Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, именују
се:
- ЕРНЕ КАТИН, економски техничар,
представник запослених,
- ИЛОНА ИЗЕЛЕ, радник, представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-51/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

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

355

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-50/08-I-10-01

На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о
оснивању Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка - Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 6/95 и 1/98)

Страна 514
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Скупштина града Зрењанина, на
одржаној 17.12.2008. године, донела је

седници

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА ЗРЕЊАНИН
I
ИВИЦА ЂУРИЧИН, домаћин галерије,
представник запослених, разрешава се дужности
члана Надзорнoг одбора Савремене галерије
Уметничке колоније Ечка – Зрењанин.

17. децембар 2008.
II

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-53/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

II
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Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-52/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 20. Одлуке о
подели Новинско-издавачког и радио-дифузног
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 7/05) и члана 27. и 30.
Статута Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'',
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''
I

356
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о
оснивању Савремене галерије Уметничке
колоније Ечка - Зрењанин (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 6/95 и 1/98)
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА ЗРЕЊАНИН

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'':
ПРЕДСЕДНИК:
- НАДИЦА ЈАКОВЉЕВ, новинар.
ЧЛАНОВИ:
- МИЛОШ ВЕСЕЛИНОВ, новинар,
представник запослених,
- АРАНКА МОЛНАР, новинар,
представник запослених и
- АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ, техничар,
представник запослених.

I
II
САЛМА ОЉА, професор информатике,
представник запослених, именује се за члана
Надзорнoг одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин.

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

17. децембар 2008.
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ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-62/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 22. Одлуке о
подели Новинско-издавачког и радио-дифузног
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 7/05) и члана 40.
Статута Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'',
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 20. Одлуке о
подели Новинско-издавачког и радио-дифузног
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 7/05) и члана 27. и 30.
Статута Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'',
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН''

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО
ЗРЕЊАНИН''
I
ДЕЈАН ПОПОВ, новинар, представник
запослених, разрешава се дужности члана
Надзорнoг одбора Јавног предузећа ''Радио
Зрењанин''.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.

I
У Управни одбор Јавног предузећа
''Радио Зрењанин'' именују се:
ЗА ПРЕДСЕДНИКА:
- СЛОБОДАН САНТРАЧ, електро
инжењер,
ЗА ЧЛАНОВЕ:
- АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВИЋ,
представник запослених,
- ДЕЈАН ПОПОВ, представник
запослених и
- АЛЕКСАНДРА ДАБИЋ, представник
запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-63/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-64/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
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На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 22. Одлуке о
подели Новинско-издавачког и радио-дифузног
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 7/05) и члана 40.
Статута Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'',
Скупштина града Зрењанина, на седници
одржаној 17.12.2008. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО
ЗРЕЊАНИН''

Страна 516
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I

17. децембар 2008.

Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН

ЈЕЛЕНА ПАНТЕЛИЋ, представник
запослених, именује се за члана Надзорнoг
одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

II
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Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-65/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 26. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН

361
На основу члана 31. став 1. тачка 9.
Статута града Зрењанина ('Службени лист града
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 26. Одлуке о
организовању комуналне радне организације
''Зрењанин'' у јавна предузећа (''Службени лист
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст,
5/00, 7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' ЗРЕЊАНИН
I
ПРЕДРАГ ЈОВАНОВИЋ, дипл. Економиста, разрешава се дужности председника
Управног одбора Јавног комуналног предузећа
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин.

I
ГОРДАНА ДРАГОЈЛОВ, дипл. Правник, именује се за председника Управног
одбора Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и
зеленило'' Зрењанин.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-67/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

II
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Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-66/08-I-10-01

На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2008.
годинa, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЗРЕЊАНИН

општине Зрењанин, број: 06-36-56/06-I-04-01
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).

I

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

АЛЕКСАНДРА РОЦКОВ, професор
немачког, разрешава се дужности члана
Школског одбора Зрењанинске гимназије
Зрењанин, као представник запослених.
II
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-54/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-55/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
365
На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2008.
године, донелa је

364
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 17.12.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЗРЕЊАНИН

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР
КОЧИЋ'' БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ
I
ЗОРИЦА КРИВОШИЈА, пољопривредни техничар, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе ''Петар Кочић''
Банатски Деспотовац, као представник родитеља.
II

I
ВЕСНА ОДАЏИЋ, професор биологије,
именује се за члана Школског одбора
Зрењанинске
гимназије
Зрењанин,
као
представник запослених.
II
Мандат Весни Одаџић траје до истека
мандата
Школског
одбора
Зрењанинске
гимназије Зрењанин, који је именован
14.06.2006. године, Решењем Скупштине

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-56/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
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ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

Статута града Зрењанина (''Службени лист града
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града
Зрењанина, на седници одржаној 17.12.2008.
године, донелa је

На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 17.12.2008. године, донелa је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН
КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН

366

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПЕТАР
КОЧИЋ'' БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ

I
ГОРАН ЈАНЧИЋ, геометар, разрешава
се дужности члана Школског одбора Основне
школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, као
представник родитеља.
II

I
СВЕТЛАНА СТАНИВУК, именује се за
члана Школског одбора Основне школе ''Петар
Кочић'' Банатски Деспотовац, као представник
родитеља.
II
Мандат Светлани Станивук, траје до
истека мандата Школског одбора Основне школе
''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац, који је
именован
14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3649/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).

Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-58/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
368

III
Решење објавити у ''Службеном листу
града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-57/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.
367
На основу члана 54. став 3. тачка 4.
Закона о основама система образовања и
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03,
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31.

На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04,
62/04, 79/05 и 101/05) и члана 31. Статута града
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин,
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на
седници одржаној 17.12.2008. године, донелa је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА OСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СТЕВАН
КНИЋАНИН'' КНИЋАНИН
I
МИРОСЛАВ СТОЈИЉКОВИЋ, именује се за члана Школског одбора Основне
школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, као
представник родитеља.

17. децембар 2008.
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II
Мандат Мирославу Стојиљковићу, траје
до истека мандата Школског одбора Основне
школе ''Стеван Книћанин'' Книћанин, који је
именован
14.06.2006.
године,
Решењем
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-3643/06-I-04-01
(''Службени
лист
општине
Зрењанин'', бр. 5/06).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-133-59/08-I-10-01
Дана: 17.12.2008. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон,с.р.

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