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 На основу члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07), сходно решењу Уставног суда 
Републике Србије број: ХУ-1652/2010 од 
23.09.2011. године (''Службени гласник РС'', бр. 
73/11) и на основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 27.10.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ЕРКИ ВИЉАЧИК, утврђује се 
престанак мандата одборника Скупштине града 
Зрењанина, сходно решењу Уставног суда 
Републике Србије број: ХУ-1652/2010 од 
23.09.2011. године (''Службени гласник РС'', бр. 
73/11). 
 2. Доношењем овог решења ставља се 
ван снаге решење Скупштине града Зрењанина о 
потврђивању мандата одборника број: 06-32-
3/10-I од 01.04.2010. године (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 4/10). 
 3. Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Решењем Уставног суда Републике 
Србије број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11) а примљеног 
у Градској управи града Зрењанина дана 
26.09.2011. године, наложено је Скупштини 
града Зрењанина да у року од 30 дана од дана 
достављања наведеног решења измени 
појединачне акте на основу којих је престао 
мандат одборника Срђану Ђорђевићу и Јелени 
Ковачић и одређено је, између осталог, да се 
изменом тих појединачних аката именованима 
отклоне последице престанка одборничког 
мандата. 
  Уставни суд је у горе наведеном решењу 
навео да, сходно одредбама члана 175. став 3. 
Устава и члана 59. Закона о Уставном суду, то 

решење има правно дејство од дана његовог 
објављивања у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 
  Решење Уставног суда број: ХУ-
1652/2010 од 23.09.2011. године објављено је у 
''Службеном гласнику РС'' бр. 73 дана 
30.09.2011. године.   
 Срђану Ђорђевићу је престао мандат на 
основу решења Скупштине града Зрењанина о 
престанку мандата одборника број: 06-32-1/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10) и Јелени Ковачић је 
престао мандат на основу решења Скупштине 
града Зрењанина о престанку мандата одборника 
број: 06-32-2/10-I од 01.04.2010. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 4/10), 
подношењем бланко оставки.  
 Решењем Уставног суда под горњим 
бројем је, између осталог, усвојен захтев Срђана 
Ђорђевића и Јелене Ковачић за извршење 
Одлуке Уставног суда IУз бр. 52/2008 
(''Службени гласник РС'', бр. 34/10) од 
21.04.2010. године и поништена су следећа 
решења Управног суда – Одељења у Новом Саду  
и то: решење Уж. 776/10 од 29.10 2010. године, 
решење Уж. 777/10 од 05.11.2010. године, 
решење Уж. 779/10 од 29.10.2010. године и 
решење Уж. 780/10 од 29.10.2010. године. 
 Према члану 166. став 2. Устава 
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 
98/06) одлуке Уставног суда су коначне, 
извршне и општеобавезујуће, а према члану 171. 
став 1. свако је дужан да поштује и извршава 
одлуку Уставног суда.  
 Одредбом члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07) прописано је да су државни и други 
органи, организације којима су поверена јавна 
овлашћења, политичке странке, синдикалне 
организације, удружења грађана или верске 
заједнице дужни да, у оквиру својих права и 
дужности, извршавају одлуке и решења 
Уставног суда. 
 
 Градска изборна комисија је утврдила да 
је подносилац изборне листе ''За Европски 
Зрењанин – Борис Тадић'' са чије листе је био и 
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изабран одборник Срђан Ђорђевић, одредио 
Ерку Виљачик за доделу одборничког мандата, 
да је Градска изборна комисија издала 
именованој уверење о избору одборника број: 
СГ 229/10 од 09.03.2010. године, да је  Ерки 
Виљачик решењем Скупштине града Зрењанина 
број: 06-32-3/10-I од 01.04.2010. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 4/10) 
потврђен мандат одборника Скупштине града 
Зрењанина. 
 С обзиром на горе наведено, а сагласно 
овлашћењима из члана 45. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10 – УС и 54/11) да Изборна комисија издаје 
одборнику уверење да је изабран, Градска 
изборна комисија је у поступку спровођења 
решења Уставног суда под горњим бројем, а у 
складу са цитираним одредбама члана 166. и 
171. Устава Републике Србије и члана 104. 
Закона о Уставном суду, донела одлуку број: 06-
121-2/11-I од 13.10.2011. године о стављању ван 
снаге уверења о избору за одборнике Скупштине 
града Зрењанина, између осталих и  Ерке 
Виљачик број: СГ 229/10 од 09.03.2010. године.  

Комисија за мандатна питања Скупштине 
града Зрењанина је у поступку спровођења 
решења Уставног суда,  на својој седници 
одржаној дана 19.10.2011. године    разматрала 
решењe Уставног суда и одлуку Градске изборне 
комисије из претходног става овог решења,   
утврдила постојање разлога за престанак 
мандата одборника Ерке Виљачик и у свом  
Извештају број: 06-127/11-I  од 19.10.2011. 
године  утврдила предлог решења о престанку 
мандата наведеног одборника.  
 На основу изнетог, донето је решење као 
у диспозитиву. 
      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130- 1/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07), сходно решењу Уставног суда 
Републике Србије број: ХУ-1652/2010 од 
23.09.2011. године (''Службени гласник РС'', бр. 
73/11) и на основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној 27.10.2011. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 1. ЂОРЂУ РАДУ, утврђује се престанак 
мандата одборника Скупштине града Зрењанина, 
сходно решењу Уставног суда Републике Србије 
број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11). 
 2. Доношењем овог решења ставља се 
ван снаге решење Скупштине града Зрењанина о 
потврђивању мандата одборника број: 06-32-
4/10-I од 01.04.2010. године (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 4/10). 
 3. Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Решењем Уставног суда Републике 
Србије број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11) а примљеног 
у Градској управи града Зрењанина дана 
26.09.2011. године, наложено је Скупштини 
града Зрењанина да у року од 30 дана од дана 
достављања наведеног решења измени 
појединачне акте на основу којих је престао 
мандат одборника Срђану Ђорђевићу и Јелени 
Ковачић и одређено је, између осталог, да се 
изменом тих појединачних аката именованима 
отклоне последице престанка одборничког 
мандата. 
  Уставни суд је у горе наведеном решењу 
навео да, сходно одредбама члана 175. став 3. 
Устава и члана 59. Закона о Уставном суду, то 
решење има правно дејство од дана његовог 
објављивања у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 
  Решење Уставног суда број: ХУ-
1652/2010 од 23.09.2011. године објављено је у 
''Службеном гласнику РС'' бр. 73 дана 
30.09.2011. године.   
 Срђану Ђорђевићу је престао мандат на 
основу решења Скупштине града Зрењанина о 
престанку мандата одборника број: 06-32-1/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10) и Јелени Ковачић је 
престао мандат на основу решења Скупштине 
града Зрењанина о престанку мандата одборника 
број: 06-32-2/10-I од 01.04.2010. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 4/10), 
подношењем бланко оставки.  
 Решењем Уставног суда под горњим 
бројем је, између осталог, усвојен захтев Срђана 
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Ђорђевића и Јелене Ковачић за извршење 
Одлуке Уставног суда IУз бр. 52/2008 
(''Службени гласник РС'', бр. 34/10) од 
21.04.2010. године и поништена су следећа 
решења Управног суда – Одељења у Новом Саду  
и то: решење Уж. 776/10 од 29.10 2010. године, 
решење Уж. 777/10 од 05.11.2010. године, 
решење Уж. 779/10 од 29.10.2010. године и 
решење Уж. 780/10 од 29.10.2010. године. 
 Према члану 166. став 2. Устава 
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 
98/06) одлуке Уставног суда су коначне, 
извршне и општеобавезујуће, а према члану 171. 
став 1. свако је дужан да поштује и извршава 
одлуку Уставног суда.  
 Одредбом члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07) прописано је да су државни и други 
органи, организације којима су поверена јавна 
овлашћења, политичке странке, синдикалне 
организације, удружења грађана или верске 
заједнице дужни да, у оквиру својих права и 
дужности, извршавају одлуке и решења 
Уставног суда. 
 Градска изборна комисија је утврдила да 
је подносилац изборне листе ''За Европски 
Зрењанин – Борис Тадић'' са чије листе је био и 
изабран одборник Јелена Ковачић, одредио 
Ђорђа Раду за доделу одборничког мандата, да је 
Градска изборна комисија издала именованом 
уверење о избору одборника број: СГ 230/10 од 
09.03.2010. године, да је  Ђорђу Раду решењем 
Скупштине града Зрењанина број: 06-32-4/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10) потврђен мандат 
одборника Скупштине града Зрењанина. 
 С обзиром на горе наведено, а сагласно 
овлашћењима из члана 45. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 
34/10 – УС и 54/11) да Изборна комисија издаје 
одборнику уверење да је изабран, Градска 
изборна комисија је у поступку спровођења 
решења Уставног суда под горњим бројем, а у 
складу са цитираним одредбама члана 166. и 
171. Устава Републике Србије и члана 104. 
Закона о Уставном суду, донела одлуку број: 06-
121-2/11-I од 13.10.2011. године о стављању ван 
снаге уверења о избору за одборнике Скупштине 
града Зрењанина, између осталих и  Ђорђа Раду  
број: СГ 230/10 од 09.03.2010. године.  

Комисија за мандатна питања Скупштине 
града Зрењанина је у поступку спровођења 
решења Уставног суда,  на својој седници 
одржаној дана 19.10.2011. године    разматрала 
решење Уставног суда и одлуку Градске изборне 
комисије из претходног става овог решења,  
утврдила постојање разлога за престанак 

мандата одборника Ђорђа Раду  и у свом  
Извештају број: 06-127/11-I  од 
19.10.2011.године утврдила предлог решења о 
престанку мандата наведеног одборника.  
 На основу изнетог, донето је решење као 
у диспозитиву. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-2/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07), решења Уставног суда Републике 
Србије број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 27.10.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. СРЂАНУ ЂОРЂЕВИЋУ, потврђује 
се мандат одборника Скупштине града 
Зрењанина, на основу решења Уставног суда 
Републике Србије број: ХУ-1652/2010 од 
23.09.2011. године (''Службени гласник РС'', бр. 
73/11). 
 2. Доношењем овог решења ставља се 
ван снаге решење Скупштине града Зрењанина о 
престанку мандата одборника број: 06-32-1/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10). 
 3. Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Решењем Уставног суда Републике 
Србије број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11) а примљеног 
у Градској управи града Зрењанина дана 
26.09.2011. године, наложено је Скупштини 
града Зрењанина да у року од 30 дана од дана 
достављања наведеног решења измени 
појединачне акте на основу којих је престао 



27. октобар 2011. год           Број 19      Службени лист града Зрењанина                                Старна 468 

 

мандат одборника Срђану Ђорђевићу и Јелени 
Ковачић и одређено је, између осталог, да се 
изменом тих појединачних аката именованима 
отклоне последице престанка одборничког 
мандата. 
  Уставни суд је у горе наведеном решењу 
навео да, сходно одредбама члана 175. став 3. 
Устава и члана 59. Закона о Уставном суду, то 
решење има правно дејство од дана његовог 
објављивања у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 
  Решење Уставног суда број: ХУ-
1652/2010 од 23.09.2011. године објављено је у 
''Службеном гласнику РС'' бр. 73 дана 
30.09.2011. године.   
 Срђану Ђорђевићу је престао мандат на 
основу решења Скупштине града Зрењанина о 
престанку мандата одборника број: 06-32-1/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10) и Јелени Ковачић је 
престао мандат на основу решења Скупштине 
града Зрењанина о престанку мандата одборника 
број: 06-32-2/10-I од 01.04.2010. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 4/10), 
подношењем бланко оставки.  
 Решењем Уставног суда под горњим 
бројем је, између осталог, усвојен захтев Срђана 
Ђорђевића и Јелене Ковачић за извршење 
Одлуке Уставног суда IУз бр. 52/2008 
(''Службени гласник РС'', бр. 34/10) од 
21.04.2010. године и поништена су следећа 
решења Управног суда – Одељења у Новом Саду  
и то: решење Уж. 776/10 од 29.10 2010. године, 
решење Уж. 777/10 од 05.11.2010. године, 
решење Уж. 779/10 од 29.10.2010. године и 
решење Уж. 780/10 од 29.10.2010. године. 
 Према члану 166. став 2. Устава 
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 
98/06) одлуке Уставног суда су коначне, 
извршне и општеобавезујуће, а према члану 171. 
став 1. свако је дужан да поштује и извршава 
одлуку Уставног суда.  
 Одредбом члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07) прописано је да су државни и други 
органи, организације којима су поверена јавна 
овлашћења, политичке странке, синдикалне 
организације, удружења грађана или верске 
заједнице дужни да, у оквиру својих права и 
дужности, извршавају одлуке и решења 
Уставног суда. 
 С обзиром на то да је решењем 
Скупштине града Зрењанина број: 06-32-1/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10) Срђану Ђорђевићу утврђен 
престанак мандата одборника Скупштине града 
Зрењанина, то је Градска изборна комисија у 

поступку спровођења решења Уставног суда под 
горњим бројем , а у складу са цитираним 
одредбама члана 166. и 171. Устава Републике 
Србије и члана 104. Закона о Уставном суду, 
издала Срђану Ђорђевићу ново уверење о избору 
за одборника Скупштине града Зрењанина, број: 
СГ 231/11 од 19.10.2011. године, а Комисија за 
мандатна питања Скупштине града Зрењанина је 
у свом Извештају број: 06-129/11-I од 19.10.2011. 
године утврдила предлог решења о потврђивању 
мандата одборника Срђану Ђорђевићу.  
 На основу изнетог, донето је решење као 
у диспозитиву. 
      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-3/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
193 
 На основу члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07), решења Уставног суда Републике 
Србије број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 27.10.2011. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 1. ЈЕЛЕНИ КОВАЧИЋ, потврђује се 
мандат одборника Скупштине града Зрењанина, 
на основу решења Уставног суда Републике 
Србије број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11). 
 2. Доношењем овог решења ставља се 
ван снаге решење Скупштине града Зрењанина о 
престанку мандата одборника број: 06-32-2/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10). 
 3. Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
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О б р а з л о ж е њ е 
  

Решењем Уставног суда Републике 
Србије број: ХУ-1652/2010 од 23.09.2011. године 
(''Службени гласник РС'', бр. 73/11) а примљеног 
у Градској управи града Зрењанина дана 
26.09.2011. године, наложено је Скупштини 
града Зрењанина да у року од 30 дана од дана 
достављања наведеног решења измени 
појединачне акте на основу којих је престао 
мандат одборника Срђану Ђорђевићу и Јелени 
Ковачић и одређено је, између осталог, да се 
изменом тих појединачних аката именованима 
отклоне последице престанка одборничког 
мандата. 
  Уставни суд је у горе наведеном решењу 
навео да, сходно одредбама члана 175. став 3. 
Устава и члана 59. Закона о Уставном суду, то 
решење има правно дејство од дана његовог 
објављивања у ''Службеном гласнику Републике 
Србије''. 
  Решење Уставног суда број: ХУ-
1652/2010 од 23.09.2011. године објављено је у 
''Службеном гласнику РС'' бр. 73 дана 
30.09.2011. године.   
 Срђану Ђорђевићу је престао мандат на 
основу решења Скупштине града Зрењанина о 
престанку мандата одборника број: 06-32-1/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10) и Јелени Ковачић је 
престао мандат на основу решења Скупштине 
града Зрењанина о престанку мандата одборника 
број: 06-32-2/10-I од 01.04.2010. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 4/10), 
подношењем бланко оставки.  
 Решењем Уставног суда под горњим 
бројем је, између осталог, усвојен захтев Срђана 
Ђорђевића и Јелене Ковачић за извршење 
Одлуке Уставног суда IУз бр. 52/2008 
(''Службени гласник РС'', бр. 34/10) од 
21.04.2010. године и поништена су следећа 
решења Управног суда – Одељења у Новом Саду  
и то: решење Уж. 776/10 од 29.10 2010. године, 
решење Уж. 777/10 од 05.11.2010. године, 
решење Уж. 779/10 од 29.10.2010. године и 
решење Уж. 780/10 од 29.10.2010. године. 
 Према члану 166. став 2. Устава 
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 
98/06) одлуке Уставног суда су коначне, 
извршне и општеобавезујуће, а према члану 171. 
став 1. свако је дужан да поштује и извршава 
одлуку Уставног суда.  
 Одредбом члана 104. став 1. Закона о 
Уставном суду (''Службени гласник РС'', бр. 
109/07) прописано је да су државни и други 
органи, организације којима су поверена јавна 
овлашћења, политичке странке, синдикалне 

организације, удружења грађана или верске 
заједнице дужни да, у оквиру својих права и 
дужности, извршавају одлуке и решења 
Уставног суда. 
 С обзиром на то да је решењем 
Скупштине града Зрењанина број: 06-32-2/10-I 
од 01.04.2010. године (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 4/10) Јелени Ковачић утврђен 
престанак мандата одборника Скупштине града 
Зрењанина, то је Градска изборна комисија у 
поступку спровођења решења Уставног суда под 
горњим бројем , а у складу са цитираним 
одредбама члана 166. и 171. Устава Републике 
Србије и члана 104. Закона о Уставном суду, 
издала Јелени Ковачић ново уверење о избору за 
одборника Скупштине града Зрењанина, број: 
СГ 232/11 од 19.10.2011. године, а Комисија за 
мандатна питања Скупштине града Зрењанина је 
у свом Извештају број: 06-129/11-I oд 19.10.2011. 
године утврдила предлог решења о потврђивању 
мандата одборника Јелени Ковачић.  
 На основу изнетог, донето је решење као 
у диспозитиву. 
       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-4/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
194 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 46. 
Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11),  и  
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) а у вези члана 
47. Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина 
на седници одржаној 27.10.2011. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 
 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је МЛАДИНКУ 
ЂУРИЋУ, одборнику Скупштине града 
Зрењанина, изабраном на изборима одржаним 
11.05.2008. године, престао мандат одборника, 
због наступања смрти. 
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  2. Ово решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Одредбом члана 46. став 1. тачка 8. 
Закона о локалним изборима  (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11),  
прописано је да одборнику престаје мандат пре 
истека времена на које је изабран, између 
осталог и ако наступи смрт одборника а 
одредбом става 6. истог члана Закона прописано 
је да ако одборнику престаје мандат наступањем 
наведеног случаја, скупштина јединице локалне 
самоуправе на првој наредној седници, после 
обавештења о наступању таквог случаја, 
утврђује да је одборнику престао мандат.           

Комисија за мандатна питања Скупштине 
града Зрењанина је на својој седници одржаној 
дана 19.10.2011.године извршила увид у 
обавештење Градског одбора Демократске 
странке – Зрењанин од 18.10.2011.године и 
констатовала да је  преминуо одборник 
Младинко Ђурић, припадник Демократске 
странке а са коалиционе изборне листе ''За 
Европски Зрењанин – Борис Тадић''.  
  На основу наведених законских одредби, 
у складу са чланом 47. Пословника Скупштине 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст) 
Комисија за мандатна питања Скупштине града 
је на седници одржаној наведеног дана и у свом 
Извештају број: 06-127/11-I од 19.10.2011.године 
утврдила постојање разлога за престанак 
мандата горе наведеног одборника и утврдила 
предлог решења о престанку мандата . 
 С обзиром да на основу одредбе члана 
46. став 6. Закона о локалним изборима, 
Скупштина после обавештења о наступању 
смрти одборника на првој наредној седници 
утврђује да је одборнику престао мандат, то се 
доноси решење као у диспозитиву.  
       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-5/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
195 
 На основу члана 32. став 1. тачка 20. и 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), члана 49. и 

56. став 6. и 7. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – УС 
и 54/11), а у вези члана 47. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 27.10.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ СЕ  мандат одборника 
Скупштине града Зрењанина МИЛАНА 
ЧЕЖЕКА.  

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама  члана 48. став 2., 5. и 6. 
Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11), 
прописано је да када одборнику који је изабран 
са коалиционе изборне листе престане мандат 
пре истека времена на које је изабран, мандат се 
додељује првом следећем кандидату  на изборној 
листи коме није био додељен мандат – 
припаднику исте политичке странке, да мандат 
новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат и да се од 
кандидата пре потврђивања мандата прибавља 
писмена сагласност да прихвата мандат. 
 Према члану 45. истог закона  изборна 
комисија издаје одборнику уверење да је 
изабран.  
 С обзиром да је одборнику покојном 
Младинку Ђурићу, који је био члан Демократске 
странке а био је изабран са коалиционе изборне 
листе ''За Европски Зрењанин – Борис Тадић'',  
престао мадат пре истека времена на који је 
изабран, то се у складу са цитираном одредбом 
члана 48. став 2. Закона о локалним изборима, 
мандат додељује првом следећем кандидату на 
коалиционој изборној листи ''За Европски 
Зрењанин – Борис Тадић'',   коме није био 
додељен мандат – припаднику Демократске 
странке. 
 Комисија за мандатна питања 
Скупштине града Зрењанина је на својој седници 
одржаној дана 19.10.2011.године констатовала 
да је Градски одбор Демократске странке – 
Зрењанин дана 18.10.2011. године доставио  
председнику Скупштине града Зрењанина 
обавештење, у ком се, између осталог, предлаже  
да се  мандат додели Милану Чежеку,  кандидату 
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на коалиционој изборној листи ''За Европски 
Зрењанин – Борис Тадић'', припаднику 
Демократске странке, коме није био додељен 
мандат,  а који је у складу са одредбом члана 48. 
став 6. наведеног закона дао писмену сагласност 
да прихвата мандат одборника. 
 Комисија за мандатна питања 
Скупштине града Зрењанина је на својој седници 
одржаној истог дана утврдила да су кандидати  
са  коалиционе изборне листе ''За Европски 
Зрењанин – Борис Тадић'', а припадници 
Демократске странке, после одборника покојног 
Младинка Ђурића, коме нису били додељени 
мандати, дана 17.10.2011.године доставили 
оверене писмене изјаве да не прихватају мандат 
одборника и то: Саша Самоловац и Јасмина 
Вујанов, а што је и Градски одбор Демократске 
странке – Зрењанин навео у свом достављеном  
обавештењу.   
 Комисија за мандатна питања је такође 
утврдила да су на коалиционој изборној листи 
''За Европски Зрењанин – Борис Тадић'', 
следећим припадницима  Демократске странке 
после  одборника покојног Младинка Ђурића  
додељени мандати одборника и то: Нади 
Спорин, Драгану Прекајском и Ендреу Дорогију, 
а  Олгици Велимиров је у међувремену престао 
мандат одборника.    
  На основу изнетог, Комисија је на истој 
седници утврдила да је први следећи кандидат 
на коалиционој изборној листи ''За Европски 
Зрењанин – Борис Тадић'', коме није било 
додељен мандат, а припадник је исте политичке 
странке односно Демократске странке и који је 
дао писмену сагласност да прихвата мандат 
одборника Милан Чежек, те да су испуњени 
законом прописани услови за доделу мандата 
одборника наведеном кандидату.  

На основу напред наведеног и Извештаја 
Комисије за мандатна питања  број: 06-127/11-I 
од 19.10.2011.године, Градска изборна комисија 
је у складу са чланом 45. Закона о локалним 
изборима издала Милану Чежеку  уверење да је 
изабран за одборника Скупштине града 
Зрењанина. 

  У складу са чланом 47. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст) 
Комисија  за мандатна питања је у свом 
Извештају број: 06-129/11-I од 19.10.2011.године 
утврдила предлог Решења о потврђивању 
мандата одборника Милану Чежеку.  
 С обзиром да, сагласно одредбама члана 
49. и 56. став 6. Закона о локалним изборима 
Скупштина јединице локалне самоуправе 
одлучује о потврђивању мандата нових 

одборника, то jе донето решење као у 
диспозитиву. 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-6/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 29. став 3. и члана 169. 
став 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09), 
члана 2. Уредбе о критеријумима за доношење 
аката о мрежи предшколских установа и аката о 
мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', 
број 80/10) и члана 31. став 1. тачка 6. и члана 
108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 27.10.2011. године , донела је  

 
О Д Л У К У  

О  МРЕЖИ  ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се број и 

просторни распоред објеката дечијих вртића и 
одељења дечијих вртића при основним школама 
у којима се обавља делатност предшколског 
васпитања и образовања на територији града 
Зрењанина (у даљем тексту: мрежа 
предшколских установа), који у складу са 
законом и другим прописима испуњавају услове 
за обављање делатности предшколског 
васпитања и образовања. 

 
Члан 2.  

 
 Предшколско васпитање и образовање за 
децу узраста од шест месеци  до поласка у 
основну школу остварује се у предшколској 
установи у складу са основама програма 
предшколског васпитања и образовања.  
 Предшколска установа обавља  
делатност предшколског васпитања и 
образовања  деце предшколског узраста као и 
делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, 
превентивно-здравствена и социјална заштита 
деце предшколског узраста. 
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Члан 3. 
 

Мрежу предшколских установа на 
територији града Зрењанина чине: 

1. Предшколска установа Зрењанин која 
обухвата 18 дечијих вртића и једну  болничку 
групу; 

2. Одељење при основној и средњој  
школи ''9. мај'' за децу са сметњама у развоју; 

3. Дечији вртићи при основним школама 
у насељеним местима на подручју града  
Зрењанина. 

Члан 4. 
 
Предшколска установа Зрењанин са 

седиштем у улици Вука Караџића 3а у 
Зрењанину  обухвата следеће дечије вртиће:

 
 ДЕЧИЈИ ВРТИЋ Седиште  дечијег вртића 

1. Дечији вртић ''Бајка''  Војислава Илића бб, Зрењанин 
2. Дечији вртић ''Бамби'' Булевар Вељка Влаховића бб, Зрењанин 
3. Дечији вртић ''Биберче'' Барањска бб, Зрењанин 
4. Дечији вртић ''Вила'' Кеј 2. октобар, Зрењанин 
5. Дечији вртић ''Дечија радост'' Др Емила Гаврила 63, Зрењанин 
6. Дечији вртић 'Звездица'' Бошка Бухе бб, Зрењанин 
7. Дечији вртић ''Звончица'' Цара Душана 111, Зрењанин 
8. Дечији вртић ''Колибри''  7. јула 10, Зрењанин 
9. Дечији вртић ''Лептирић'' 4. јули бб, Зрењанин 
10. Дечији вртић ''Маслачак'' Иве Лоле Рибара 41, Зрењанин 
11. Дечији вртић ''Невен'' Ђуре Јакшића бб, Зрењанин 
12. Дечији вртић ''Полетарац'' Ђурђа Смедеревца бб, Зрењанин 
13. Дечији вртић ''Пчелица'' Дунавска бб,Зрењанин 
14. Дечији вртић ''Снежана'' Мађарске Комуне 53 Зрењанин 
15. Дечији вртић ''Сунчица'' Руже Шулман бб, Зрењанин 
16. Дечији вртић ''Цврчак'' Ивана Мажуранића  54, Зрењанин 
17. Дечији вртић ''Црвенкапа'' Багљаш бб, Зрењанин 
18. Дечији вртић ''Чика Јова Змај'' Топличина 27, Зрењанин 
19. Болничке групе-Дечије одељење Опште 

болнице ''Др Ђорђе Јоановић'' 
Др Васе Савића 5, Зрењанин. 
 

 
Члан 5. 

 
У одељењу при основној и средњој 

школи ''9. мај'' са седиштем у улици Народне 
омладине 16 у Зрењанину, остварује се 
полудневни боравак деце предшколског узраста 
са сметњама у развоју за које је посебним 
решењем утврђено да остварују васпитање и 
образовање у овој установи. 

 

Члан 6. 
 

Предшколски програм остварује се у 
дечијим вртићима при основним школама у 
насељеним местима на подручју града 
Зрењанина, које поред основног  образовања  и 
васпитања  обављају и делатност предшколског 
васпитања и образовања. 

Дечији вртићи из става 1. овог члана, 
налазе се при следећим основним школама: 

 
  

НАЗИВ ШКОЛЕ 
 

Седиште школе 
Издвојено 
одељење у 

месту 
 1.  ОШ ''Бранко Ћопић'' Бранка Радичевића 8, Лукићево  
 2. ОШ ''Бранко Радичевић'' Чарнојевићева 27, Чента;  
 3. ОШ ''Др Бошко Вребалов'' Српских владара 63, Меленци  
 4. ОШ ''Братство'' Маршала Тита 90, Арадац  
 5. ОШ ''Братство јединство'' Маршала Тита 28, Бело Блато  
 6. ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Маршала Тита 2, Фаркаждин  
 7. ОШ ''Др Александар Сабовљев''  Маршала Тита 48, Ечка  
 8. ОШ ''Ђура Јакшић'' Трг Кнеза Михајла 2,  Перлез  
 9. ОШ ''Ђура Јакшић'' Цара Душана 90а, Зрењанин Јанков Мост  
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10.  ОШ ''Јован Дучић'' Васе Мискина 47, Клек  
11. ОШ ''Младост'' Трг Слободе 8,  Томашевац  
12. ОШ ''Петар Кочић'' Трг Душана Ћубића 13, Банатски 

Деспотовац 
 

13. ОШ ''1. октобар'' ОШ ''1. октобар'', Тозе Марковића 
77, Ботош 

 

14. ОШ ''Светозар Марковић Тоза'' Жарка Зрењанина 4, Елемир Тараш 
15. ОШ ''Свети Сава'' Тозе Марковића 26, Стајићево  
16. ОШ ''Славко Родић'' Жарка Зрењанина 13, Лазарево Златица 
17. ОШ ''Соња Маринковић'' Слободана Бурсаћа 7, Зрењанин Лукино село и 

Михајлово 
18. ОШ ''Стеван Книћанин'' Жарка Зрењанина 4, Книћанин  
19. ОШ ''Урош Предић'' Пионирска 1, Орловат  

 
 

Члан 7. 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука  о утврђивању  мреже 
установа за децу (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 8/92 и 9/02). 

 
Члан  8. 

 
        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:   06-130-7/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 29. став 3. и члана 169. 
став 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09), 
члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење 
аката о мрежи предшколских установа и аката о 
мрежи основних школа (''Службени гласник РС'', 
број 80/10) и члана 31.став 1. тачка 6. и члана 
108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 

Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 27.10.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О  МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА  
 НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
 Овом oдлуком утврђује се број и 
просторни распоред основних школа на 
територији града Зрењанина (у даљем тексту: 
мрежа основних школа). 

 
Члан 2. 

 
 Основно образовање и васпитање на 
територији града Зрењанина остварује се у 27 
основних школа, једној основној музичкој 
школи и једној основној и средњој школи за 
образовање ученика  са сметњама у развоју. 
 

Члан 3. 
 

 Мрежу основних школа чине основне 
школе које делатност основног образовања и 
васпитања обављају у свом седишту и ван свог 
седишта организовањем издвојених одељења. 

 
Члан 4. 

 
Мрежу основних школа на територији 

града Зрењанина чине:
 
 

  
НАЗИВ ШКОЛЕ 

 
Седиште школе 

Издвојено 
одељење у месту 

 
Разреди 

1. ОШ ''Бранко Радичевић''  Чента, Чарнојевићева 27  I – VIII 
2. ОШ ''Бранко Ћопић'' Лукићево, Бранка Радичевића 8  I – VIII  
3. ОШ ''Братство'' Арадац, Маршала Тита 90  I – VIII 
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4. ОШ ''Братство јединство'' Бело Блато, Маршала Тита 28  I – VIII 
5. ОШ ''Вук Караџић'' Зрењанин, Народног фронта 3  I – VIII 
6. ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Зрењанин, Иве Војновића 27 б  I – VIII 
7. ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Фаркаждин, Маршала Тита 2  I – VIII 
8. ОШ ''Др Александар Сабовљев'' Ечка, Маршала Тита  48  I – VIII 
9. ОШ ''Др Бошко Вребалов'' Меленци, Српских владара 63  I – VIII  
10. ОШ  ''Др Јован Цвијић'' Зрењанин, 7. јули 10  I – VIII 
11. ОШ ''2. октобар'' Зрењанин, Марка Орешковића 48  I – VIII 
12. ОШ ''Ђура Јакшић'' Зрењанин, Цара Душана 80а  I – VIII 
 Јанков Мост 

Земљорадничка 6 
I – IV 

13. ОШ ''Ђура Јакшић'' Перлез, Трг Кнеза Михајла 2  I – VIII 
14. ОШ ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78  I – VIII 
15. ОШ ''Јован Дучић'' Клек, Васе Мискина 47  I – VIII 
16. ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Зрењанин, Видаковићева 1А  I – VIII  
17. ОШ ''Младост'' Томашевац, Трг слободе 8  I – VIII 
18. ОШ ''Петар Кочић'' Банатски Деспотовац,  

Трг Душана Ћубића 13 
  

I – VIII 
19. ОШ ''Петар Петровић Његош'' Зрењанин, Стражиловска бб  I – VIII  
20. ОШ ''1. октобар'' Ботош, Тозе Марковића 77  I – VIII 
21. ОШ ''Свети Сава'' Стајићево, Тозе Марковића 26  I – VIII 
22. ОШ ''Светозар Марковић Тоза'' Елемир, Жарка Зрењанина 45  I – VIII 
 Тараш, Жарка 

Зрењанина 5 
I – VIII 

23. ОШ ''Серво Михаљ'' Зрењанин, Мађарске комуне 55 и 
Серво Михаљ 64 

 I – VIII 

24. ОШ ''Славко Родић''  Лазарево, Жарка Зрењанина 13  I – VIII  
 Златица, Главна 6 I – IV 
25. ОШ ''Соња Маринковић'' Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7  I – VIII 
 Михајлово, Нови 

ред 2 
I – VIII 

Лукино Село, 
Петефи Шандора  4 

I – IV   

26. ОШ ''Стеван Книћанин'' Книћанин, Жарка Зрењанина 4  I – VIII 
27. ОШ ''Урош Предић'' Орловат, Пионирска 1  I – VIII  

    I – VIII 
28. Музичка школа 

''Јосиф Маринковић'' 
Зрењанин, 
Трг слободе 7 

 I – VI 

 

Ковачица, 
Др Јанка Булика 59 

I – VI 

Арадац, Маршала 
Тита 90 

I – VI 

Меленци, Српских 
владара 63 

I – VI 

29. Основна  и средња школа  
''9. мај'' 

Зрењанин, 
 Народне омладине 16  

 I – VIII 

 Перлез, Трг Кнеза 
Михајла 2 

I – VIII 

Фаркаждин, 
Mаршала Тита 2 

I – VIII 

Чента, 
Чарнојевићева 27 

I – VIII 

Стајићево, Тозе 
Марковића 26 

I – VIII 

Меленци, Српских 
владара 26 

I – VIII 
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Члан 5. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о броју, структури и просторном 
распореду основних школа на територији 
општине Зрењанина (''Службени  лист општине 
Зрењанин'', бр. 9/05 и 5/06). 

 
Члан 6. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а примењиваће се од дана добијања 
сагласности Покрајинског секретаријата за 
образовање, управу и националне заједнице. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-8/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
198 

На основу члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење аката о мрежи 
предшколских установа и аката о мрежи 
основних школа (''Службени гласник РС'', број 
80/10), члана 31. став 1. тачка 6. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној дана 
27.10.2011. године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПОДРУЧЈА ОСНОВНИХ 
ШКОЛА  У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком одређују се подручја са 
којег ће се деца уписивати у основне школе  у 
насељеном месту Зрењанин. 
 Подручје основне школе обухвата 
територију једне или више месних заједница и 
одређене улице. 

Члан 2. 
 

 Школа је дужна да упише свако дете са 
подручја  школе. 
 Школа може да упише и дете са подручја 
друге школе, на захтев родитеља, у складу са 
могућностима школе.  

Члан 3. 
 

За насељено место Зрењанин одређују се 
следећа подручја основних школа: 

1. Основна школа ''Вук Караџић'' 
обухвата територију месне заједнице ''Мала 
Америка'', део територије месне заједнице 
''Берберско-Болница'' и део територије месне 
заједнице ''Центар'' са граничном линијом која 
почиње на пешачком мосту и иде каналом ДТД 
до лучног моста код Старе кланице па сече 
железничку пругу код Клисурске улице и скреће 
улицом Фрање Клуза до раскрснице са 
Тителском улицом којом наставља до 
раскрснице са улицом Др Васе Савића, улицом 
Др Васе Савића иде до надвожњака и улицама 
Бригадира Ристића, Обалом Соње Маринковић, 
Народног фронта и Краља Александра I 
Карађорђевића долази до пешачког моста до 
почетне тачке. 
 Подручје основне школе ''Вук Караџић'' 
обухвата следеће улице: Бегејски ред, 
Гундулићеву, Ђорђа Стратимировића, Ђуре 
Ђаковића, Змај Јовину, Јована Поповића, Кеј 2. 
Октобра, Народне омладине, Раде Кончара, 
Симину, Скадарску, Стевице Јовановића, 
Тамишку, Царице Милице, Шајкашку, 
Болничку, Виноградарску, Др Васе Савића, Др 
Јована Крстића, Игманску, Кочићеву, Мајора 
Гавриловића, Миливоја Тошкова, Потиску, део 
Прилепског реда, Србобранску, Стевана Сремца, 
Стеријину, Тителску, Тителску средњи ред, део 
Фрање Клуза, Цветну, Гимназијску, Јеврејску, 
Народног фронта, Обалу пионира, Сарајлијину, 
Светозара Марковића, Скерлићеву, Суботићеву 
и део насеља Путниково. 

2. Основна школа ''Доситеј Обрадовић'' 
обухвата део територије месне заједнице 
''Доситеј Обрадовић'' са граничном линијом која 
почиње на раскрсници улица Панчевачке и 
Павла Аршинова и улицом Павла Аршинова иде 
на североисток  до раскрснице улица Коче 
Коларова и Нушићеве, наставља Нушићевом 
улицом до Београдске улице, обухватa парну 
страну Београдске улице до раскранице са 
Панчевачком улицом и непарном страном 
Панчевачке улице иде до почетне тачке.  

Подручје основне школе ''Доситеј 
Обрадовић'' обухвата следеће улице: Београдску-
парну страну, Деспота Стефана, Доситеја 
Обрадовића, Др Лазе Костића, Иве Војновића, 
Јована Трајковића, Константина Данила, део 
Коче Коларова, Нушићеву, Павла Аршинова, 
Пере Добриновића, Петра Драпшина, 
Травничку, 4. Јули и Шећеранску. 

3. Основна школа ''Др Јован Цвијић'' 
обухвата део територије месне заједнице ''Жарко 



27. октобар 2011. год           Број 19      Службени лист града Зрењанина                                Старна 476 

 

Зрењанин'' и део територије месне заједнице 
''Никола Тесла'' са граничном линијом која 
почиње на надвожњаку, наставља пругом 
Елемир-Зрењанин у правцу Елемира до границе 
града, враћа се Башаидском улицом до 
раскрснице са улицом Воје Танкосића којом иде 
до раскрснице са Меленачком улицом, наставља 
Меленачком улицом и излази на стари Бегеј код 
Босанске улице, коритом старог Бегеја иде до 
Солунске улице па до раскрснице са 
Македонском улицом, наставља Македонском 
улицом до улице Жарка Зрењанина којом излази 
на улицу Бригадира Ристића и иде до 
надвожњака до почетне тачке. 
 Подручје основне школе ''Др Јован Цвијић'' 
обухвата следеће улице: Боре Микина, део 
Босанске, Бошка Бухе, Бошка Мијатова, 
Бригадира Ристића, Насеље Бригадира Ристића 
(од броја 1 до 25), Веселина Маслеше, 
Војвођанску, део Воје Танкосића, 
Драгутиновачког одреда, Дунавску, Елемирски 
друм, Елемирски ред, Жарка Зрењанина, Жарка 
Миланкова, Железничку, део Зеленгорске, 
Исидоре Секулић, Калваријску, Капетана Коче, 
Карађорђевачко-Александровачког одреда, 
Кикиндску, Косте Ђурића, Косте Туркуља, 
Куманског одреда, Личку, Меленачку, 
Меленачки друм, Милоша Црњанског, 
Милутина Суботина, Мишарску, Моришку, 8. 
Марта, Приштинску, Седме Војвођанске 
бригаде, 7. Јула, Славујску, Стевана Христића, 
Студеничку, Церску, Чаки Јожефа, 
Штросмајерову, Бранка Радичевића, Јована 
Рајића, Македонску и Солунску. 

4. Основна школа ''2. октобар'' обухвата 
део територије месне заједнице ''Доситеј  
Обрадовић'' и део територије месне заједнице 
''Берберско-Болница'' са граничном линијом која 
почиње на раскрсници улица Павла Аршинова и 
Панчевачке и Панчевачком улицом иде до 
границе града па се враћа каналом  ДТД до 
железничког моста, пругом иде према западу до 
Барске улице, па улицом Фрање Клуза до 
раскрснице са Клисурском улицом којом 
наставља до границе са железничком пругом где 
излази на лучни мост код Старе кланице, 
наставља  каналом ДТД до пешачког моста, 
скреће ивицом Житног трга и улицом Коче 
Коларовом долази до улице Павла Аршинова и 
почетне тачке. 

Подручје основне школе ''2. октобар'' 
обухвата следеће улице: Александра Белића, 
Бранковачку, Вардарску, Војводе Петра 
Бојовића, део Др Корнела Радуловића, Ђуре 
Јакшића, Загребачку, Ивана Милутиновића, Југ 
Богданову, Камничку, Колубарску, Косовску, 
Косте Николића, део Коче Коларова, Марка 

Орешковића, Панчевачку, Подгоричку, 
Пожешку, Руже Шулман, Саве Ковачевића, Саве 
Текелије, Скробарску, Стевана Мокрањца, 
Торђанску,  део Тоше Јовановића, Алексе 
Шантића, Александра Аце Шајбера, Валдецову, 
Војислава Деспотова, Горичку, Дарка Нишавића, 
Дубровачку, Истарску, Јадранску, Клисурску, 
Космајску, Кратку, Лабудову, Милешевску, 
Охридску, Перлешку, део Прилепског реда, 
Сплитску, део Фрање Клуза, Хиландарску, Цара 
Јована Ненада и део насеља Путниково. 

5. Основна школа ''Ђура Јакшић'' 
обухвата део територије месне заједнице ''Жарко 
Зрењанин'' и део територије месне заједнице 
''Граднулица'' са граничном линијом која почиње 
на раскрсници улица Воје Танкосића и 
Меленачке, наставља Меленачком улицом и 
излази на стари Бегеј код Босанске улице, 
коритом старог Бегеја иде до Солунске улице, 
наставља Солунском улицом до раскрснице са 
улицом Тодора Манојловића, наставља улицом 
Тодора Манојловића и улицом Љубљанском 
излази на Карађорђев трг, наставља до 
раскрснице са Његошевом улицом, па иза улице 
Париске комуне излази на раскрсницу улица 
Чонтикарске и Сарајевске, наставља Сарајевском 
улицом до Каћанске улице којом иде до 
раскрснице са  Ђурђевском, па Ђурђевском 
улицом иде до Синђелићеве улице, наставља 
Синђелићевом улицом до Првомајске улице, 
наставља Првомајском улицом до краја улице 
Петровградског одреда, избија на улицу 
Мокринског одреда и овом улицом иде до 
границе града па се враћа Башаидском улицом 
до граскрснице са улицом Воје Танкосића којом 
иде до раскрснице са Меленачком улицом  до 
почетне тачке. 

Подручје основне школе ''Ђура Јакшић'' 
обухвата следеће улице: Башаидску, део 
Босанске, део Воје Танкосића, део Зеленгорске, 
Авалску, део Артемове, Велимира Стојина, 
Веселина Чебзанина, Врањевачку, Гробљанску, 
Драгомира Кирћанског,  Ђурђевску, део Жарка 
Туринског, Зорана Нићетина, Каћанску, Љубе 
Грујића, Љубинке Вуков, део Љубице Одаџић, 
Љубљанску, Манастирску, Михајловачку, 
Мокринског одреда, Нишку, Његошеву, 
Паланачку, Партизанску, Петровградског 
одреда, део Првомајске, Проке Средојева, 
Ресавку, Сарајевску, део Славка Мунаћана, 
Стане Мошорински, део Таковске, Тодора 
Манојловића, Цара Душана и Цара Лазара. 

6. Основна школа ''Жарко Зрењанин'' 
обухвата територију месне заједнице ''Зелено 
поље''', територију месне заједнице ''Доља-Црни 
Шор'' и део територије месне заједнице ''Доситеј 
Обрадовић'' са граничном линијом која почиње 
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на раскрсници  улица Нушићеве и Коче 
Коларова, иде улицом Коче Коларова до 
раскрснице са улицом Др Корнела Радуловића, 
наставља улицом Др Корнела Радуловића па 
скреће у правцу улице Николе Пашића, иде до 
моста код СУП-а и каналом ДТД долази до 
границе града, па се друмом из Београда и 
Београдском улицом враћа до Нушићеве улице и 
Нушићевом улицом долази до почетне тачке. 
 Подручје основне школе ''Жарко 
Зрењанин'' обухвата следеће улице: Аугуста 
Цесарца, Багремову, Барањску, Бачку, 
Београдску-непарна страна, Владимира 
Роловића, Драгице Правице, Душка 
Трифуновића, Едуарда Ериоа, Ивана 
Мештровића, Јосифа Панчића, Кајмакчаланску, 
Клајнову, Лазаревачки друм, Ловачку, Миленка 
Бојанића, Милентија Поповића, Мирослава 
Антића, Мирослава Крлеже, Наде Димић, Олге 
Петров, Омладинских бригада, Оповачку, Пере 
Сегединца, Петра Ковалића, Петра Прерадовића, 
Раде Трнића, Радоја Домановића, Сремску, 
Стевана Јаковљевића, Темишварски друм, 
Темишварски друм I ред, Темишварски друм II 
ред, XIII Војвођанске бригаде, Уљарску, Хајдук 
Вељка, Херцеговачку, Царинску, Црногорску, 
Шумадијску, Апатинску, Балканску, Банатску, 
Бирчанинову, Вишњићеву, Вукашинову, 
Далматинску, Дудару, Ђурђа Смедеревца, 
Книћанинову, Кумановску, Марка Краљевића, 
Милетићеву, Мите Милованова, Николе 
Пашића-непарна страна, Петровачку, 
Принципову, Рељину, Томићеву, Чарнојевићеву, 
Др Корнела Радуловића, део Тоше Јовановића и 
Франкопанову. 

7. Основна школа ''Јован Јовановић Змај'' 
обухвата део територије месне заједнице 
''Шумица'', део територије месне заједнице 
''Граднулица'' и део територије месне заједнице 
''Центар'' са граничном линијом која почиње на 
крају улице Др Зорана Каменковића где излази 
на канал ДТД, иде ка северу стадиона ФК 
''Банат'', излази на Карађорђев трг, наставља до 
раскрснице са Његошевом улицом, па иза улице 
Париске комуне излази на раскрсницу улица 
Чонтикарске и Сарајевске, наставља Сарајевском 
улицом до Каћанске улице којом иде до 
Ђурђевске улице, Ђурђевском улицом иде до 
Синђелићеве улице, наставља Синђелићевом 
улицом до Првомајске улице, иде Првомајском 
улицом до краја улице Петровградског одреда, 
избија на улицу Мокринског одреда  и овом 
улицом иде до границе града па се враћа 
каналом ДТД до почетне тачке. 

Подручје основне школе ''Јован 
Јовановић Змај'' обухвата следеће улице: 
Балзакову, Боре Станковића, Бранка 

Миљковића, Бранка Ћопића, Ваљевску, 
Видаковићеву, Видовданску, Волтерову, 
Добровољачку, Жике Грујина, Јесењинову, 
Лозничку, Маричку, Милана Радованчева, 
Милице Стојадиновић Српкиње, Молијерову, 
Недељка Барнића, Платонову, Призренску, 
Радничку, Синђелићеву, Спасоја Стајића, 
Станоја Главаша, Стрелишну, Сутјеску, 
Топличину, Цетињску, Цвете Живкова, 
Шабачку, Шекспирову, 6. Маја, део Артемове, 
Владимира Цветкова, Димитрија Димовића, део 
Жарка Туринског, Јованке Добросављев, Љубе 
Ратајског, део Љубице Одаџић, Марка Кулића, 
Меленачког одреда, Милете Крунића, део 
Првомајске, Радојке Димовић, део Славка 
Мунћана, Уроша Калаузовића, део Карађорђевог 
трга, Париске комуне, Чика Симе Цуцића и 
Чонтикарску. 

8. Основна школа ''Петар Петровић 
Његош'' обухвата територију месне заједнице 
''Вељко Влаховић'',  територију месне заједнице 
''Соња Маринковић'' и део територије месне 
заједнице ''Берберско-Болница'' са граничном 
линијом која почиње на надвожњаку, иде 
улицом Др Васе Савића до раскрснице са 
Тителском улицом којом наставља до 
раскрснице са улицом Фрање Клуза и овом 
улицом иде до Баштенске улице и наставља до 
границе града, скреће на север до железничке 
пруге Елемир-Зрењанин и пругом се враћа до 
надвожњака до почетне тачке. 

Подручје основне школе ''Петар 
Петровић Његош'' обухвата следеће улице: Анђе 
Ранковић, Баштенску, Благоја Паровића, Богдана 
Теодосина, Булевар Вељка Влаховића, Војводе 
Вука, Војислава Илића, 12. Војвођанске бригаде, 
Др Ђорђа Јоановића, Др Младена Стојановића, 
Др Тихомира Остојића, Жабаљску, Здравка 
Челара, Златиборску, 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, Мошоринску, Новосадску, Паје 
Јовановића, Панонску, Повртларску, Поучки 
Десанчића, Пушкинову, Растка Петровића, 7 
секретара СКОЈ-а, Славка Родића, 
Стражиловску,  Сурдучку, Томе Роксандића, 
Филипа Филиповића, Фрушкогорску, Шерфези 
Ђуре, Багљаш, Васе Пелагића, Васе Стајића, 
Вељка Петровића, Гоце Делчева, Данила Киша, 
20. Октобра, 9. Јануара, Димитрија Туцовића, 
Достојевског, Др Лазе Мијатова, Душана 
Васиљева, Ивана Горана Ковачића, Ивана 
Тургењева, Иве Андрића, Јанка Веселиновића, 
Јосипа Маринковића, Косте Абрашевића, Лава 
Толстоја, Меше Селимовића, Пап Павла, 
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Слободана Пенезића, Стевана Алексића и Хероја 
Пинкија. 

9. Основна школа ''Соња Маринковић'' 
обухвата део територије месне заједнице 
''Никола Тесла'', део територије месне заједнице 
''Центар'', део територије месне заједнице 
''Доситеј Обрадовић'' и део територије месне 
заједнице ''Граднулица'' са граничном линијом 
која почиње на раскрсници улица Жарка 
Зрењанина и Македонске, наставља 
Македонском улицом, улицом Тодора 
Манојловића и Љубљанском улицом излази на 
Карађорђев трг где јужно од стадиона ФК 
''Банат-а'' на крају улице Др Зорана Каменковића 
излази на канал ДТД којим иде до моста код 
СУП-а,  прелази  на Житни трг и враћа се на 
пешачки мост, наставља улицом Краља 
Александра I Карађорђевића, Тргом Слободе, 
Народног фронта, Обалом Соње Маринковић и 
улицом Жарка Зрењанина долази до почетне 
тачке. 

Подручје основне школе ''Соње 
Маринковић'' обухвата следеће улице: Иве Лоле 
Рибара, Др Јована Цвијића, Мирослава Тирше, 
Николе Тесле, Обалу Соње Маринковић, 
Обилићеву, Орлову, Петефијеву, Савезничку, 
Сремског фронта, Булевар Ослобођења, Вука 
Караџића, Данчићеву, Др Емила Гаврила, Др 
Зорана Каменковића, део Карађорђевог трга, 
Краља Александра I Карађорђевића, Краља 
Петра Првог, Милоша Великог, Немањину, Олге 
Убавић, Пупинову, Руварчеву, Светосавску, 
Симе Матавуља, Слободана Бурсаћа, Трг Др 
Зорана Ђинђића, Трг Слободе, Житни трг, 
Словачку и део Таковске. 

10. Основна школа ''Серво Михаљ'' 
обухвата територију месне заједнице ''Сава 
Ковачевић'' и територију месне заједнице 
''Мужља'' са граничном линијом која почиње на 
железничком мосту и пругом иде према западу 
до Барске улице, наставља Барском улицом до 
раскрснице са Дрварском улицом којом иде до 
Мостарске улице, наставља Мостарском  улицом 
и улицом Јожефа Атиле иде до раскрснице са 
улицом Серво Михаљ, прати улицу Серво 
Михаљ до раскрснице са  улицом  Браће 
Фогарош где наставља до границе града спушта 
се на југозапад и каналом ДТД долази до 
железничког моста до почетне тачке. 
             Подручје основне школе ''Серво Михаљ'' 
обухвата следеће улице: Ади Ендреа, Барску, 
Бранка Сурле, Девет Југовића, 9. Маја, 
Дрварску, Ивана Мажуранића, Илинденску, 
Исидора Бајића, Јована Дучића, Крајишку, 
Мадач Имреа, Малу улицу, Мариборску, Матије 
Гупца, Михајла Предића, Младости, Мостарску, 
Петра Мећаве, Радноти Миклоша, Ратка 

Павловића, Ровињску, Руђер Бошковића, 
Селеши Барбаре, Скопску, Тетовску, 
Шафарикову, Алибунарски ред, Арањи Јаноша, 
Барток Беле, Белоцркванску, Бечејску, Бледску, 
Болманску, Бохињску, Братства и јединства, 
Браће Фогароши, Велебитску, Вереб Золтана, 
Винодолску, Врбаски ред, Вршачку, Деги 
Јожефа, Динарску, Дожа Ђерђа, Доњи ред, 
Дравску, Дринску, Дурмиторску, Ђердапску, 
Жепчанску, Зрињи Миклоша, Јожеф Атиле, 
Кањишку, Кесег Лазара, Киш Ернеа, Киш 
Ференца, Козарачку, Корвин Отоа, Которску, 
Кошут Лајоша, Кун Беле, Курунци Илеша, 
Ловћенску, Мађарске комуне, Макарску, 
Моравску, Мункачи Михаља, Ослобођења, 
Петефи бригаде, Победа, Ревес Антала, Ријечку, 
Савску, Салаши, Серво Михаља, Сивери Јаноша, 
Сомборску, Суботичку, Сунчану, Танчић 
Михаља, Тимочку, Тот Иштвана, Триглавску, 
Фејеш Кларе и Хуњади Јаноша. 

 
Члан 4. 

 
 Образовно-васпитни рад на мађарском 
језику остварује се у основној школи ''Соња 
Маринковић'' и основној школи ''Серво Михаљ''. 
 Ученици који желе да прате наставу на 
мaђарском језику могу се по свом избору 
уписати у једну од основних школа из става 1. 
овог члана. 

Члан 5. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о одређивању подручја 
основних школа  (''Међуопштински службени  
лист'', број 4/91). 
 

Члан 6. 
 

 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:   06-130-9/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
199 
 На основу члана 22. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке 
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о месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11 и 14/11) и 
члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став 5. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 27.10.2011. 
године, утврдила је  
 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''БОТОШ'' БОТОШ ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.01.2012.  ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
Члан 1.  

 
 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Ботош'' Ботош    за 
период од 01.01.2012. до 31.12.2016. године.  
 

Члан 2.  
 

 Одлука о увођењу самодоприноса доноси 
се референдумом, у складу са прописима којима 
је уређен поступак непосредног изјашњавања 
грађана. 

Члан 3.  
 

 Самодопринос се уводи у нoвцу, у 
укупном износу од   100.000.000,00 динара. 
 Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму  
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обезбеђења укупних 
финансијских средстава и њихова реализација. 
 

Члан 4.  
  
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене: 
− за изградњу фекалне канализације; 
− за изградњу и одржавање путне 
инфраструктуре у к.о. Ботош; 

− за изградњу и одржавање спортских објеката; 
− за реконструкцију и одржавање инфраструк-
турних комуналних објеката; 

− за израду пројектно-техничке документације; 
− за финансирање активних удружења и 
организације;                             

− за обележавање Дана Месне заједнице ''Ботош'' 
Ботош; 

− за одржавање постојеће опреме и инвентара 
месне заједнице и набавку нове; 

− за материјалне трошкове месне заједнице и 
трошкове и зараду радника месне заједнице; 

− за санирање дивљих депонија и пошумљавање.         

Члан 5. 
 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 
сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Ботош'' Ботош.     

Члан 6.  
 

 Основицу самодоприноса чине зараде 
(плате) запослених, приход од пољопривреде и 
шумарства,  приход од самосталних делатности 
на које се плаћа порез на доходак грађана.  
 

Члан 7. 
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  
− на нето зараде запослених     3% 
− на приходе од самосталне делатности на које 
се плаћа порез на  доходак грађaна у складу 
са законом који уређује порез на доходак 
грађана     3% 

− на приходе од пољопривреде и шумарства на 
годишњем нивоу по катастарском јутру  

                                                                 200,00 дин. 
− на пензије уз потписану изјаву о добровољном 
уплаћивању самодоприноса    1%            

 
Члан 8. 

 
Обвезници самодоприноса су пунолетни 

грађани који имају пребивалиште на подручју 
Месне заједнице ''Ботош'' Ботош. 
 Обавезе плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
законом изузета од опорезивања.  

 
Члан 9. 

 
 Обрачун и наплата самодоприноса  врши 
се у складу са законом.  
 

Члан 10.  
 

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

Члан 11.  
 

 Савет Месне заједнице ''Ботош'' Ботош 
дужан је да најмање једном годишње 
информише грађане о остварењу годишњег 
плана и наменском утрошку средстава 
самодоприноса.  
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 Надзорни одбор месне заједнице има 
обавезу сталне контроле о наменском     
трошењу средстава самодоприноса. 
 

Члан 12.  
 

 Стручне и административне послове око 
самодоприноса врши Градска управа града 
Зрењанина – Одељење за послове финансија и 
рачуноводства. 
 Евиденција о средствима самодоприноса 
води се у складу са законом. 
 

Члан 13.  
 

 У случају да се утврђени износ 
самодоприноса из члана 3. ове Одлуке наплати 
пре истека трајања самодоприноса, Савет Месне 
заједнице ''Ботош'' Ботош ће својом одлуком 
прекинути даљу наплату, о томе известити 
уплатиоце и са њима сачинити споразум о 
враћању средстава која су уплаћена изнад износа 
који је утврђен овом Одлуком. 

 
Члан 14.  

 
 У погледу начина утврђивања 
самодоприноса, обрачунавања, застарелости 
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и 
осталог што није посебно прописано Законом о 
финансирању  локалне самоуправе, сходно се 
примењују одредбе закона којима се  уређује 
порески поступак и пореска администрација. 
 

Члан 15. 
 

 Овај Предлог Одлуке објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-10/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
200 
 На основу члана 20. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 66. став  5. Одлуке о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08, 
9/10, 20/10, 9/11 и 14/11) и члана 31. став 1. тачка 

7. и члана 76. став 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 27.10.2011. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''БОТОШ''  БОТОШ  РАДИ ДОНОШЕЊА 
ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2012. ДО 31.12.2016. 

ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 

 Поводом иницијативе Савета МЗ 
''Ботош'' Ботош на седници одржаној 26.09.2011. 
године уз претходно изјашњавање Збора грађана 
Месне заједнице ''Ботош '' Ботош , расписује се 
референдум на територији МЗ ''Ботош'' Ботош  
на којем ће се грађани изјаснити о иницијативи 
за увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Ботош'' Ботош.  
 

Члан 2.  
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:          
 ''Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији МЗ 
''Ботош'' Ботош за период од 01.01.2012. до 
31.12.2016. године?'' 
 На питање из претходног става грађани 
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''. 
 

Члан 3.  
 

 Одлуку о увођењу самодоприноса доносе 
сви пунолетни грађани који имају изборно право 
и пребивалиште на подручју на коме се средства 
прикупљају.  
 Одлука о увођењу самодоприноса сматра 
се донетом ако се за њу изјаснила већина од 
укупног броја грађана из предходног става.  
 

Члан 4.  
 
 Референдум о увођењу самодоприноса на 
територији Месне заједнице ''Ботош'' Ботош за 
период од 01.01.2012. до 31.12.2016. године, 
одржаће се 19.11.,  и 20.11.2011. године и 26.11., 
и 27.11.2011. године. Гласачка места ће бити 
отворена наведених дана од 07,00 до 20,00 
часова. Гласачка места ће бити одређена од 
стране Комисије за спровођење референдума.  
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Члан 5.  
 

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

 
Члан 6. 

 
 Скупштина града Зрењанина ће Решењем 
именовати Комисију која ће спровести 
референдум. 

 
Члан 7.  

  
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-11/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
201 
 На основу члана 4. став 2. и члана 13. 
Закона о комуналним делатностима (''Службени 
гласник РС'' бр. 16/97 и 42/98) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној  дана 
27.10.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПАРКИРАЊУ 

ВОЗИЛА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о паркирању возила 
(''Службени лист града Зрењанина'' бр. 6/09, 
17/09,1/10,2/10- исправка, 14/10- др. Одлука, 1/11 
и 5/11) у члану 17. став 2,3 и 4 мењају се и гласе: 
 ''Уколико власник или возач или 
корисник паркира возило на површинама из 
става 1. тачка 1,3,4 и 6 овог члана, возило се 
уклања специјалним возилом ''Паук'' по налогу 
саобраћајне полиције. 
 У случају да је возило паркирано на 
површинама из става 1. тачка 2,5 и 7 овог члана 

возило се уклања специјалним возилом ''ПАУК'' 
по налогу комуналног инспектора. 
 Уколико власник или возач или корисник 
паркира возило на површинама из става 1. тачка 
8. овог члана, возило се уклања специјалним 
возилом ''Паук'' по налогу комуналног 
инспектора''. 

 
Члан 2. 

 
 У члану 18. у ставу 4. после речи: 
''Уколико'' додају се речи ''власник или возач 
или''. 

 
Члан 3. 

 
 У члану 22а у ставу 1. у тачки 5. иза речи 
''тачка'' додају се бројеви ''2,5,7''. 
 

Члан 4. 
 

 Члан 23. мења се и гласи: 
 ''Одредбе ове Одлуке не примењују се на 
службена возила Министарства унутрашњих 
послова, Војске Србије, хитне помоћи, 
ватрогасних служби, комуналне полиције, 
инспекцијских служби и јавних комуналних 
предузећа.  

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:   06-130-12/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
 
202 
 На основу члана 90. и 92. став 2.  Закона 
о планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, бр. 64/10-УС и 
24/11), члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној  дана 
27.10.2011. године, донела је 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА И КРИТЕРИЈУМИМА И 
МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о уређивању грађевинског 
земљишта и критеријумима и мерилима за 
утврђивање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта на територији града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 4/2010, 5/2010 – исправка, 1/2011, 9/2011 и 
14/2011) у члану 9. у ставу 2. иза речи ''града'' 
после зареза додају се следеће речи:''кao и 
објеката од интереса у задовољавању потреба 
грађана за развој здравства, образовања, културе, 
дечије заштите и црквених, верских и сакралних 
објеката споменика и спомен обележја.'' 
 У истом члану после става 2. додаје се 
став 3. који гласи:  
 '' Одлуком из став 2. овог члана, 
Скупштина града поред утврђивања стратешког 
интереса или интереса у задовољавању потреба 
грађана утврђује висину накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у сваком појединачном 
случају.'' 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-13/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
203 

На основу члана 47. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10 и 101/10), чл. 20. и 32. а у вези са чланом 
66. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07), чланa 31. тачка 2. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 27.10.2011. 
године,  донела је 

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

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2011. годину (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 22/10 и 10/11) извршиће се следеће измене. 
 

Члан 2.  
 

 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' Економска класификација 711111 – 
Порез на зараде износ: ''900.000.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000.000''. 

Економска класификација 711191 – 
Порез на остале приходе износ: ''125.000.000'' 
замењује се износом: ''130.000.000''. 

Укупно 711: износ: ''1.248.750.000'' 
замењује се износом: ''1.353.750.000''.  

Економска класификација 713121 – 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције у 
уделе) од физичких лица износ: ''100.000.000'' 
замењује се износом: ''105.000.000''. 

Економска класификација 713311 – 
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске 
управе износ: ''15.000.000'' замењује се износом: 
''10.000.000''. 

Економска класификација 713422 – 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и 
другим партијама од вредности, по решењу 
Пореске управе износ: ''2.960.000'' замењује се 
износом: ''960.000''. 

Укупно 713: износ: ''358.111.000'' 
замењује се износом: ''356.111.000''.  

Економска класификација 714441 – 
Средства за противпожарну заштиту од 6% 
наплаћене премије осигурања од пожара у 
општини на чијој се територији налази 
осигурана имовина и износ: ''500.000'' се брише. 

Економска класификација 714513 – 
Комунална такса за држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 
возила и машина износ: ''75.000.000'' замењује се 
износом: ''57.000.000''. 

Економска класификација 714514 – 
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила износ: ''35.000.000'' замењује 
се износом: ''27.000.000''. 

Економска класификација 714547 – 
Накнада за загађивање животне средине износ: 
''8.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000''. 

Економска класификација 714562 – 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
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животне средине износ: ''55.000.000'' замењује се 
износом: ''71.000.000''. 

Укупно 714: износ: ''189.650.000'' 
замењује се износом: ''181.150.000''.  

Економска класификација 716111 – 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору износ: ''70.000.000'' 
замењује се износом: ''50.000.000''. 

Укупно 716: износ: ''70.000.000'' замењује 
се износом: ''50.000.000''.  
 Економска класификација 733242 – 
Капитални наменски трансфери у ужем смислу 
од АП Војводина у корист нивоа града износ: 
''150.000.000'' замењује се износом: ''96.605.000''.  

Укупно 733: износ: ''630.000.000'' 
замењује се износом: ''576.605.000''.  

Економска класификација 741532 – 
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима 
износ: ''75.000.000'' замењује се износом: 
''50.000.000''. 

Укупно 741: износ: ''514.100.000'' 
замењује се износом: ''489.100.000''.  
 Економска класификација 742341 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације градова износ: ''17.000.000'' 
замењује се износом: ''20.000.000''. 

Укупно 742: износ: ''551.395.000'' 
замењује се износом: ''554.395.000''.  
 После Економске класификација 744141 
– Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова додаје се 
нова Економска класификација 744241 – 
Капитални добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у износу: ''883.000''.   

Укупно 744: износ: ''15.000.000'' замењује 
се износом: ''15.883.000''.  
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''8.574.821'' замењује се износом: ''29.590.000''. 

Укупно 745: износ: ''8.574.821''  замењује 
се износом: ''29.590.000''.  
 Економска класификација 811122 – 
Примања од откупа станова у државној својини 
износ: ''30.000.000'' замењује се износом: 
''9.000.000''. 

Укупно 811: износ: ''30.000.000'' замењује 
се износом: ''9.000.000''.  
 Економска класификација 921641 - 
Примања о отплате кредита датих 
домаћинствима у земљи у корист нивоа градова 
износ: ''20.000'' замењује се износом: ''16.821''. 

Укупно 921: износ: ''5.020.000'' замењује 
се износом: ''5.016.821''.  

 Додатни приходи буџетских корисника 
износ: ''2.894.670.000'' замењује се износом: 
''3.133.215.000''. 
 Укупни приходи и примања износ: 
''6.833.655.000'' замењује се износом: 
''7.072.200.000''. 

У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони Средства из буџета 
износ: ''3.523.504.000'' замењује се износом: 
''3.598.859.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''950.888.000'' замењује се износом: 
''880.153.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''4.474.392.000'' замењује се износом: 
''4.479.012.000''.  

Eкономскa класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.004.141.000'' замењује се 
износом: ''1.019.444.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''32.967.000'' замењује се износом: ''28.796.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''1.037.108.000'' 
замењује се износом: ''1.048.240.000''.  

Eкономска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''757.060.446'' 
замењује се износом: ''759.785.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''3.396.000'' замењује се 
износом: ''2.796.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''760.456.446'' замењује се износом: 
''762.581.000''.  

Eкономска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''135.192.554'' 
замењује се износом: ''135.509.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''608.000'' замењује се износом: 
''500.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''135.800.554'' замењује се износом: 
''136.009.000''.  

Eкономска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони у колони Средства из буџета 
износ: ''4.186.000'' замењује се износом: 
''4.304.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''852.000'' 
замењује се износом: ''766.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''5.038.000'' замењује се 
износом: ''5.070.000''.  

Eкономска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''52.013.000'' замењује 
се износом: ''50.991.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''21.910.000'' замењује се износом: ''18.718.000'', и 
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у колони Укупна средства износ: ''73.923.000'' 
замењује се износом: ''69.709.000''. 

Eкономска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''32.989.000'' замењује се износом: 
''33.258.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''6.016.000'' 
замењује се износом: ''5.766.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''39.005.000'' замењује се 
износом: ''39.024.000''. 

Eкономска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''10.597.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''185.000'' замењује се износом: ''250.000'', и у 
колони Укупна средства износ: ''885.000'' 
замењује се износом: ''10.847.000''. 

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

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''1.093.988.000'' замењује се 
износом: ''1.117.335.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''909.276.000'' замењује се износом: 
''843.146.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''2.003.264.000'' замењује се износом: 
''1.960.481.000''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''222.072.000'' замењује се износом: 
''219.167.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''21.320.000'' 
замењује се износом: ''21.940.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''243.392.000'' замењује 
се износом: ''241.107.000''.  
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''7.410.000'' замењује се износом: 
''7.830.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''6.450.000'' 
замењује се износом: ''4.018.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''13.860.000'' замењује се 
износом: ''11.848.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''126.338.000'' замењује се износом: 
''133.855.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''29.006.000'' 
замењује се износом: ''27.151.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''155.344.000'' замењује 
се износом: ''161.006.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 

буџета износ: ''167.931.000'' замењује се износом: 
''174.969.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''25.373.000'' 
замењује се износом: ''24.433.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''193.304.000'' замењује 
се износом: ''199.402.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''520.813.000'' замењује се износом: 
''534.716.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''790.034.000'' замењује се износом: 
''729.001.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''1.310.847.000'' замењује се износом: 
''1.263.717.000''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''49.424.000'' замењује се износом: ''46.798.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''37.093.000'' замењује се 
износом: ''36.603.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''86.517.000'' замењује се 
износом: ''83.401.000''. 

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

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

Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''16.000.000'' 
замењује се износом: ''13.800.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''320.000'' замењује се износом: 
''207.000'', и у колони Укупна средства износ: 
''16.320.000'' замењује се износом: ''14.007.000''. 

Економска класификација 441 - Отплата 
домаћих камата у колони Средства из буџета 
износ: ''15.500.000'' замењује се износом: 
''13.300.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''295.000'' 
замењује се износом: ''182.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''15.795.000'' замењује се 
износом: ''13.482.000''. 

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''447.400.000'' 
замењује се износом: ''445.352.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони Средства из буџета и 
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у колони Укупна средства износ: ''447.400.000'' 
замењује се износом: ''445.352.000''. 

Економска класификација 460000 - 
Донације, дотације и трансфери у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''664.345.000'' замењује се износом: 
''727.063.000''.  

Eкономска класификација 463 - Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''663.545.000'' замењује се износом: 
''726.263.000''.  

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''74.986.000'' замењује се 
износом: ''64.803.000''.  

Eкономска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''74.986.000'' замењује се износом: 
''64.803.000''.  

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''187.644.000'' замењује се износом: 
''188.618.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''7.325.000'' 
замењује се износом: ''7.104.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''194.969.000'' замењује 
се износом: ''195.722.000''. 

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Средства из буџета износ: ''87.922.000'' замењује 
се износом: ''96.195.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.395.000'' замењује се износом: ''570.000'', и у 
колони Укупна средства износ: ''89.317.000'' 
замењује се износом: ''96.765.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''40.601.000'' замењује се износом: 
''35.417.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''4.330.000'' 
замењује се износом: ''5.110.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''44.931.000'' замењује се 
износом: ''40.527.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''59.121.000'' замењује 
се износом: ''57.006.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.600.000'' замењује се износом: ''1.424.000'', и у 
колони Укупна средства износ: ''60.721.000'' 
замењује се износом: ''58.430.000''.  

Економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 

у колони Укупна средства износ: ''35.000.000'' 
замењује се износом: ''22.444.000''.  

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''33.000.000'' замењује се 
износом: ''20.444.000''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''372.831.000'' 
замењује се износом: ''303.126.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.943.582.000'' замењује се 
износом: ''2.252.917.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''2.316.413.000'' замењује се 
износом: ''2.556.043.000''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''357.431.000'' замењује се износом: 
''293.596.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''1.938.632.000'' замењује се износом: 
''2.248.067.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''2.296.063.000'' замењује се износом: 
''2.541.663.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''331.644.000''  замењује се 
износом: ''265.351.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.928.292.000'' замењује се износом: 
''2.234.150.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''2.259.936.000'' замењује се износом: 
''2.499.501.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''22.036.000'' замењује се износом: ''23.044.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''10.085.000'' замењује се 
износом: ''13.662.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''32.121.000'' замењује се 
износом: ''36.706.000''. 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''3.750.000'' замењује се износом: 
''5.200.000'', и у колони Укупна средства износ: 
''3.950.000'' замењује се износом: ''5.400.000''. 

Економска класификација 520000 – 
Залихе у колони Средства из буџета износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''530.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''4.950.000'' замењује се 
износом: ''4.850.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''5.350.000'' замењује се износом: 
''5.380.000''.  

Економска класификација 522 – Залихе 
материјала у колони Средства из буџета износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''530.000'', и у 
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колони Укупна средства износ: ''750.000'' 
замењује се износом: ''880.000''.  

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Расходи и издаци 
из додатних прихода корисника и у колони 
Укупна средства износ: ''4.600.000'' замењује се 
износом: ''4.500.000''.  

Економска класификација 540000 – 
Природна имовина у колони Средства из буџета 
и у колони Укупна средства износ: ''15.000.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000''.  

Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''15.000.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000''.  

Економска класификација 600000 – 
Издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине у колони Средства из 
буџета износ: ''42.650.000'' замењује се износом: 
''37.000.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''145.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''42.850.000'' замењује се 
износом: ''37.145.000''.  

Економска класификација 610000 – 
Отплата главнице у колони Средства из буџета 
износ: ''42.650.000'' замењује се износом: 
''37.000.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''145.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''42.850.000'' замењује се 
износом: ''37.145.000''.  

Економска класификација 611 – Отплата 
главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета износ: ''42.650.000'' замењује 
се износом: ''37.000.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''145.000'', и у 
колони Укупна средства износ: ''42.850.000'' 
замењује се износом: ''37.145.000''.  

Укупни расходи и издаци у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''2.894.670.000'' замењује се 
износом: ''3.133.215.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''6.833.655.000'' замењује се 
износом: ''7.072.200.000''.  
 

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''3.640.980.821'' 
замењује се износом: ''3.640.984.000'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''1.866.511.000'' замењује се износом: 
''1.940.011.000'', шифра економске 
класификације 711 – Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 

''1.152.250.000'' замењује се износом: 
''1.257.250.000'', шифра економске 
класификације 713 – Порез на имовину износ: 
''358.111.000'' замењује се износом: 
''356.111.000'', шифра економске класификације 
714 – Порез на добра и услуге (осим накнада 
које се користе преко буџетског фонда) у чему 
износ: ''189.650.000'' замењује се износом: 
''181.150.000'', шифра економска класификација 
716 – Остали порески приходи износ: 
''70.000.000'' замењује се износом: ''50.000.000'', 
шифра економске класификације 74 – Непорески 
приходи, од чега: износ: ''1.114.369.821'' 
замењује се износом: ''1.114.268.000'', шифра 
економске класификације 733 – Трансфери 
износ: ''630.000.000'' замењује се износом: 
''576.605.000'', шифра економске класификације 
8 – Примања од продаје нефинансијске имовине 
износ: ''30.100.000'' замењује се износом: 
''9.100.000''. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске и финансијске имовине износ: 
''3.896.335.000'' замењује се износом: 
''3.901.185.000'', шифра економске 
класификације 4 – Текући расходи износ: 
''3.523.504.000'' замењује се износом: 
''3.598.059.000'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''1.004.141.000'' замењује се износом: 
''1.019.544.000'', шифра економске 
класификације 42 – Коришћење роба и услуга 
износ: ''1.093.988.000'' замењује се износом: 
''1.117.235.000'', шифра економске 
класификације 44 – Отплата камата износ: 
''16.000.000'' замењује се износом: ''13.800.000'', 
шифра економске класификације 45 – 
Субвенције износ: ''447.400.000'' замењује се 
износом: ''445.352.000'', шифра економске 
класификације 47 – Социјална заштита из буџета 
износ: ''74.200.000'' замењује се износом: 
''64.803.000'', шифра економске класификације 
48+49 – Остали расходи износ: ''222.644.000'' 
замењује се износом: ''211.062.000'', шифра 
економске класификације 4631 - Трансфери 
износ: ''664.345.000'' замењује се износом: 
''726.263.000'', шифра економске класификације 
5 – Издаци за набавку нефинансијске имовине 
износ: ''372.831.000'' замењује се износом: 
''303.126.000''. Примања од продаје финансијске 
имовине и задуживања износ: ''116.020.000'' 
замењује се износом: ''116.016.821'', шифра 
економске класификације 92 – Примања по 
основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине износ: ''5.020.000'' замењује се износом: 
''5.016.821''. Отплата дуга и набавка финансијске 
имовине износ: ''42.650.000'' замењује се 
износом: ''37.000.000'', шифра економске 
класификације 61 – Отплата дуга износ: 
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''42.650.000'' замењује се износом: ''37.000.000'', 
шифра економске класификације 611 – Отплата 
дуга домаћим кредиторима износ: ''42.650.000'' 
замењује се износом: ''37.000.000''. 
 

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

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''22.000.000'' 
замењује се износом: ''25.000.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''14.000.000'' замењује се 
износом: ''17.000.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''50.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''350.000''.  

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.350.000'' 
замењује се износом: ''3.000.000''.  

Укупно за Скупштину града у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''48.682.000'' замењује се износом: ''54.232.000''.  
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''53.828.000'' замењује се износом: ''59.378.000''. 
 Укупно за раздео 1 – Скупштина града и 
заштитник грађана у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''53.828.000'' замењује 
се износом: ''59.378.000''. 
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''20.400.000'' 
замењује се износом: ''22.100.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.080.000'' замењује се износом: 
''3.400.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''149.000'' замењује се износом: 
''175.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''8.200.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''25.000.000'' замењује се 
износом: ''31.000.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно: ''66.000'' 
замењује се износом: ''640.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.200.000'' 
замењује се износом: ''3.500.000''.  

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 и нова позиција 
29/1 – Специјализоване услуге – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''12.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.300.000''.  

Економске класификације 426 – 
Материјал – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''22.000'' замењује се износом: ''515.000''.  

Економска класификација 499 – 
Средства резерве – текућа резерва  у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''33.000.000'' замењује се износом: ''20.444.000''. 

После економске класификације 499 – 
Средства резерве – текућа резерва додаје се нова 
економска класификација 512 и нова позиција 
33/1 – Машине и опрема – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''50.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 110:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''99.279.000'' замењује се износом: ''94.069.000'' 
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 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''88.000'' замењује се износом: ''1.217.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''99.367.000'' замењује се износом: ''95.286.000''. 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''99.367.000'' замењује се 
износом: ''95.286.000''. 
 

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

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

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''33.750.000'' замењује се износом: 
''35.150.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''9.650.000'' замењује се износом: 
''10.800.000''.  

После економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене – превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 38/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''3.600.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''33.000.000'' замењује се 
износом: ''36.500.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''3.000.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом: ''7.500.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''700.000''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''13.000.000'' замењује се износом: ''8.500.000''. 

Економске класификације 512 – Машине 
и опрема – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.233.000'' замењује се износом: ''2.250.000''. 

После економске класификације 515 – 
Нематеријална имовина додаје се нова 
економска класификација 515 и нова позиција 
49/1 – Нематеријална имовина – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''2.600.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 130:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''374.701.000'' замењује се износом: ''391.051.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''1.574.000'' замењује се износом: 
''5.191.000''. 

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

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 170 – 
Тансакције јавног дуга, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''15.200.000'' замењује се 
износом: ''13.000.000'' 

Економске класификације 611 – Отплата 
главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''42.650.000'' замењује се износом: ''37.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
170 – Градска управа – Трансакције везане за 
јавни дуг у колони средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''58.350.000'' замењује се износом: 
''50.500.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Центар за социјални 
рад у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''25.713.000'' замењује се износом: 
''26.387.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар 
за социјални рад - Средства за једнократне 
новчане помоћи и трошкове сахране социјално 
угроженим лицима, трошкове опремања за 
смештај корисника у установе и друго, износ: 
''7.580.000'' замењује се износом:''8.245.000''. 
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У оквиру Економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар 
за социјални рад – Средства за редован рад 
Центра за социјални рад града Зрењанина, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''8.400.000'' замењује се 
износом:''10.250.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар 
за социјални рад – Сигурна женска кућа, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.969.000'' замењује се 
износом:''1.940.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар 
за социјални рад – Дневни центар за децу и 
омладину са инвалидитетом - Алтернатива, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.462.000'' замењује се 
износом:''1.650.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Утврђивање права на материјално обезбеђење у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''1.250.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Накнаде породиљама за новорођенчад (закључно 
са трећерођеним дететом) у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000.000'' 
замењује се износом: ''30.000.000''. 

 
 Извори финансирања за функцију 090:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''97.966.000'' замењује се износом: ''87.390.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.566.000'' 
замењује се износом: ''89.990.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 700 – 
Здравство, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Средства за делатност 
примарне здравствене заштите у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''29.000.000''.  

У оквиру Економске класификације 463 – 
Утврђивање времена и узрока смрти ван 
здравствене установе у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
700 – Здравство у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''31.000.000'' замењује се 
износом: ''30.500.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) са социјалним 
доприносима на терет послодавца у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''36.100.000'' замењује се износом: ''37.000.000''.  

После економске класификације 463 – 
Социјална давања запосленима додаје се нова 
економска класификација 463 и нова позиција 
65/1 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''18.000.000''.  

У оквиру Економске класификације 463 
– Стални трошкови у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''80.000.000'' замењује 
се износом:''90.000.000''. 

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

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова запосленима и ђацима – 
Накнаде трошкова превоза за ђаке, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.000.000'' замењује се износом:''16.000.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова запосленима и ђацима – 
Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у 
развоју, у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом:''2.400.000''. 
 Економска класификација 463 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''8.500.000'' замењује се 
износом: ''11.300.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Стручно усавршавање, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом:''1.000.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Такмичење ученика, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом:''800.000''. 

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

Економска класификација 463 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''16.000.000''.  
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Економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''43.000.000'' замењује се 
износом: ''50.300.000''.  

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

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнада за социјалну заштиту из буџета – 
ужина и боравак за социјално угрожену децу у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом:''13.000.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнада за социјалну заштиту из буџета – 
храна за ОСШ ''9. Мај'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.000.000'' 
замењује се износом:''6.500.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнада за социјалну заштиту из буџета – 
уџбеници за социјално угрожену децу у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''6.000.000'' замењује се износом:''5.600.000''. 

Економске класификације 463 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''400.000''. 

После економске класификације 463 – 
Зграде и грађевински објекти додаје се нова 
економска класификација 463 и нова позиција 
72/2 – Зграде и грађевински објекти – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''883.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 912:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''293.900.000'' замењује се износом: ''346.800.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''1.183.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''294.200.000'' 
замењује се износом: ''347.983.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене: После 
наслова ''Средње образовање'' додаје се нова 
економска класификација 463 и нова позиција 
72/3 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''9.000.000''. 

Економска класификација  463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''65.000.000''. 

Економска класификација 463 – Накнаде 
трошкова запосленима и ђацима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''35.400.000'' замењује се износом: ''34.500.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова запосленима и ђацима – 
Накнаде трошкова превоза за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''18.500.000'' замењује се износом: ''18.000.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова превоза за ђаке –у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.400.000'' замењује се износом:''15.000.000''. 

Економска класификација 463 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.500.000'' замењује се 
износом: ''3.950.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Стручно усавршавање у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''700.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Такмичење ученика у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''500.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Манифестација – плес 
матураната  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''950.000''. 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Остало у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''1.800.000''. 

Економска класификација 463 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''4.185.000'' 
замењује се износом: ''2.185.000''. 

После економске класификације 463 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
економска класификација 463 и  нова позиција 
77/1 – Текуће поправке и одржавање  – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''150.000''. 

Економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''33.000.000'' замењује се 
износом: ''41.800.000''. 

Eкономска класификацијa 463 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
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колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''1.000''. 

 
 Извори финансирања за функцију 920:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''143.085.000'' замењује се износом: ''171.436.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''4.891.000'' замењује се износом: 
''5.041.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
920 – Средње образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''147.976.000'' 
замењује се износом: ''176.477.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01 Народно позориште 
''Тоша Јовановић'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''50.524.000'' замењује 
се износом: ''48.724.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.044.000'' замењује се износом: 
''8.724.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.632.000'' замењује 
се износом: ''1.642.000'' и у колони укупно износ: 
''3.132.000'' замењује се износом: ''3.142.000''. 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''2.500.000'' замењује се износом: ''2.400.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''50.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.600.000'' замењује се износом: 
''2.450.000''. 

После економске класификације 415 – 
Накнада трошкова за запослене – превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 84/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и колони Укупно 
додаје се износ: ''935.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''260.000'' замењује се износом: ''350.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.210.000'' замењује се 
износом: ''7.300.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''500.000'' и у колони Укупно износ: ''650.000'' 
замењује се износом: ''850.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''7.000.000'' замењује се износом: ''7.580.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''1.700.000'' и у колони 
Укупно износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''9.280.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''520.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''740.000'' и у 
колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''1.260.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.700.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.100.000'' замењује се 
износом: ''2.300.000''. 

Економска класификација  441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''7.000''. 

Економска класификација  483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''7.150.000'' замењује 
се износом:''8.650.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''9.000'' и у колони 
Укупно износ: ''7.150.000'' замењује се износом: 
''8.659.000''. 

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''300.000''. 

Економска класификација  611 – Отплата 
главнице домаћим  кредиторима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''145.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''88.265.000'' замењује се износом: ''89.490.000'' 
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04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''6.960.000'' замењује се 
износом: ''5.951.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.01 – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'' у колони Средства 
из буџета износ: ''89.044.000'' замењује се 
износом: ''90.269.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''6.960.000'' замењује се износом: 
''5.951.000'' и у колони Укупно износ: 
''96.004.000'' замењује се износом: ''96.220.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 
''Жарко Зрењанин'' , вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''22.000.000'' замењује 
се износом: ''20.600.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''3.800.000''.  

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''150.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима  у колони 
Средства из буџета износ: ''1.273.000'' замењује 
се износом: ''1.000.000'' и у колони Укупно 
износ: ''1.373.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''.  

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''.  

После економске класификације 415 – 
Накнада трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 100/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''200.000''.  

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''2.500.000'' замењује се износом: ''2.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.750.000'' замењује се 
износом: ''2.250.000''.  

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 

економска класификација 424 и нова позиција 
104/1 – Специјализоване услуге – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''634.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'' и у колони Укупно износ: ''350.000'' 
замењује се износом: ''1.050.000''.  

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у 
колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''400.000''.  

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 и нова позиција 110/1 – 
Машине и опрема  – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''300.000''. 

Економска класификација  515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''500.000'' и у колони Укупно износ: ''1.700.000'' 
замењује се износом: ''700.000''.  

После економске класификације 522 – 
Залихе материјала додаје се нова економска 
класификација 522 и нова позиција 112/1 – 
Залихе материјала   – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''130.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''41.295.000'' замењује се износом: ''38.372.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  
додаје се у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.064.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.02 – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''41.295.000'' замењује 
се износом: ''39.436.000'' и у колони Укупно 
износ: ''44.255.000'' замењује се износом: 
''42.396.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.03 Народни музеј, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''28.500.000'' замењује се износом: ''26.600.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
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износ: ''5.100.000'' замењује се износом: 
''4.760.000''.  

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''125.000'' замењује се износом: 
''129.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима  у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''1.137.000'' замењује се 
износом: ''1.219.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.200.000'' замењује се износом: ''1.282.000''.  

Економска класификација  415 – Накнаде 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и  у колони 
Укупно износ: ''1.361.000'' замењује се износом: 
''1.300.000''. 

После економске класификације 415 – 
Накнада трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 118/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''95.000''.  

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и  у 
колони Укупно износ: ''6.309.000'' замењује се 
износом: ''6.600.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''642.000'' замењује се износом: 
''750.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''3.000.000'' се брише и у колони Укупно износ: 
''3.642.000'' замењује се износом: ''750.000''.  

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''550.000'' замењује се 
износом: ''750.000''. 

Економска класификација  483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.058.000'' замењује се износом: ''4.310.000''. 

После економске класификације 483 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова 
додаје се нова економска класификација 511 и 
нова позиција 126/1 – Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупно додаје се износ: ''6.850.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 

износ: ''3.150.000'' и у колони Укупно износ: 
''240.000'' замењује се износом: ''3.390.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''49.477.000'' замењује се износом: ''48.126.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''4.137.000'' замењује се 
износом: ''11.219.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.03 – Народни музеј 
у колони Средства из буџета износ: ''49.677.000'' 
замењује се износом: ''48.526.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''4.137.000'' замењује се 
износом: ''11.219.000'' и у колони Укупно износ: 
''53.814.000'' замењује се износом: ''59.745.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 Савремена галерија, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.750.000'' замењује се 
износом: ''9.702.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.750.000'' замењује се износом: 
''1.737.000''.  

Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''40.000'' замењује се износом: 
''36.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' се брише и у 
колони Укупно износ: ''656.000'' замењује се 
износом: ''556.000''.  

После економске класификације 415 – 
Накнада трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 132/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''109.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''135.000'' замењује се износом: 
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''215.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''150.000'' и у 
колони Укупно износ: ''235.000'' замењује се 
износом: ''365.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.200.000'' замењује се 
износом: ''950.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.300.000'' замењује се износом: 
''1.400.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''500.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.600.000'' замењује се 
износом: ''1.900.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424  и нова позиција 
136/1 – Специјализоване услуге – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''90.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''212.000''.  

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се 
износом: ''550.000''. 

Економска класификација  483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.338.000'' замењује се износом: ''1.480.000''. 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 и нова позиција 141/1 – 
Машине и опрема – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''180.000''. 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''100.000''.  
 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''18.138.000'' замењује се износом: ''18.066.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''700.000'' замењује се 
износом: ''850.000''. 

 После извора финансирања 04 – 
Сопствени приходи буџетских корисника, додаје 
се нови извор финансирања. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  
додаје се у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''270.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.04 – Савремена 
галерија у колони Средства из буџета износ: 
''18.138.000'' замењује се износом: ''18.336.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''850.000'' и у колони 
Укупно износ: ''18.838.000'' замењује се износом: 
''19.186.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.05 Културни центар, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''20.700.000'' замењује се износом: 
''18.500.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.705.000'' замењује се износом: 
''3.300.000''.  

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''14.000'' и у колони Укупно износ: 
''110.000'' замењује се износом: ''124.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''453.000'' замењује се 
износом: ''452.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''500.000'' се брише а у колони 
Укупно износ: ''953.000'' замењује се износом: 
''452.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.272.000'' 
замењује се износом: ''1.200.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета додаје се износ: ''157.000'' и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''257.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''5.400.000'' замењује се износом: ''6.400.000'' и у 
колони Укупно износ: ''6.400.000'' замењује се 
износом: ''7.400.000''. 
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Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''1.280.000'' замењује се износом: ''1.000.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.200.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.480.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''3.100.000'' замењује се износом: 
''2.300.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''400.000'' се брише а у колони Укупно износ: 
''3.500.000'' замењује се износом: ''2.300.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 и нова позиција 
152/1 – Специјализоване услуге – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''200.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''140.000'' замењује се износом: 
''750.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''550.000'' и у 
колони Укупно износ: ''640.000'' замењује се 
износом: ''1.300.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''350.000''. 

Економске класификације 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

После економске класификације 441 – 
Отплата домаћих камата додаје се нова 
економска класификација 482 и нова позиција 
155/1 – Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно додаје се 
износ: ''10.000''.  

Економска класификација  483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.863.000'' замењује се износом: ''2.705.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''200.000''.  
 
 Извори финансирања за функцију 820:  

 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''38.023.000'' замењује се износом: ''36.874.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''4.500.000'' замењује се 
износом: ''3.354.000'' 

После извора финансирања 04 – 
Сопствени приходи буџетских корисника, додаје 
се нови извор финансирања. 

07 – донације од осталих нивоа власти  
додаје се у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''200.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.05 – Културни 
центар у колони Средства из буџета износ: 
''38.023.000'' замењује се износом: ''37.074.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''4.500.000'' 
замењује се износом: ''3.354.000'' и у колони 
Укупно износ: ''42.523.000'' замењује се износом: 
''40.428.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.249.000'' замењује се 
износом: ''2.200.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''409.000'' замењује се износом: ''400.000''.  

После економске класификације 415 – 
Накнада трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 160/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''27.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.722.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''3.176.000'' замењује се износом: 
''2.400.000'' и у колони Укупно износ: ''3.276.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''322.000'' замењује се износом: ''331.000''. 
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 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.086.000'' замењује се износом: ''6.566.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.06 – Савез 
аматерских КУД у колони Средства из буџета 
износ: ''8.086.000'' замењује се износом: 
''6.566.000'' и у колони Укупно износ: ''8.186.000'' 
замењује се износом: ''6.666.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.07 Позориште ''Мадач'',  
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''2.489.000'' замењује се 
износом: ''2.450.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''446.000'' замењује се износом: ''440.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''118.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''800.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''40.000'' а у колони Укупно износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''840.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''30.000'' се брише и у колони Укупно износ: 
''156.000'' замењује се износом: ''126.000''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''313.000'' замењује се износом: ''340.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''20.000'' се брише и у колони Укупно износ: 
''90.000'' замењује се износом: ''70.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''40.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.07 – Позориште 

''Мадач'' у колони Средства из буџета износ: 
''4.669.000'' замењује се износом: ''4.469.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''40.000'' и у колони 
Укупно износ: ''4.719.000'' замењује се износом: 
''4.509.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.08 Историјски архив, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
414 – Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''144.000'' се брише.  
 После економске класификације 415 – 
Накнада трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 178/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''230.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.080.000'' замењује се 
износом: ''891.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''530.000'' а у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''580.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424  и нова позиција 
181/1 – Специјализоване услуге – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''300.000''. 

Економске класификације 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони  
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.852.000'' замењује се износом: ''1.865.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.718.000'' замењује се износом: ''21.058.000''. 
 После извора финансирања 04 – 
Сопствени приходи буџетских корисника додаје 
се нови извор финансирања. 
 07 – донације од осталих нивоа власти, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''300.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.08 – Историјски 
архив у колони Средства из буџета износ: 
''20.718.000'' замењује се износом: ''21.358.000'' и 
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у колони Укупно износ: ''23.299.000'' замењује се 
износом: ''23.939.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.09 Завод за заштиту 
споменика културе, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених у колони Средства из буџета 
износ: ''9.700.000'' замењује се износом: 
''9.450.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''400.000'' и у 
колони Укупно износ: ''10.700.000'' замењује се 
износом: ''9.850.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''1.736.000'' 
замењује се износом: ''1.701.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''179.000'' замењује се 
износом: ''71.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.915.000'' замењује се износом: ''1.772.000''.  

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ: 
''36.000'' замењује се износом: ''24.000'' а у 
колони Укупно износ: ''78.000'' замењује се 
износом: ''66.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''200.000'', а у колони Укупно износ: 
''95.000'' замењује се износом: ''245.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''386.000'' замењује се износом: 
''342.000'' и у колони Укупно износ: ''486.000'' 
замењује се износом: ''442.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''688.000'' замењује се износом: ''817.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.039.000'' 
замењује се износом: ''739.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.727.000'' замењује се износом: 
''1.556.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.096.000'' замењује се износом: 
''696.000'' и у колони Укупно износ: ''3.141.000'' 
замењује се износом: ''741.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ 
''2.049.000'' замењује се износом: ''1.600.000'' и у 
колони Укупно износ: ''4.022.000'' замењује се 
износом: ''3.573.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''2.899.000'' 
замењује се износом: ''1.099.000''.  

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 и нова позиција 
194/1 – Специјализоване услуге – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''150.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''50.000'' замењује се износом: 
''100.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''68.109.000'' замењује се износом: ''6.000.000'' и у 
колони Укупно износ: ''68.159.000'' замењује се 
износом: ''6.100.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.880.000'' замењује се износом: ''880.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.095.000'' замењује се 
износом: ''1.095.000''. 

Економске класификације 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''100.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.700.000'' замењује се износом: ''1.300.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.400.000'' замењује се износом: ''1.100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.850.000'' замењује се 
износом: ''1.550.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''16.605.000'' замењује се износом: ''16.144.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''82.292.000'' замењује се 
износом: ''13.275.000'' 
 После извора финансирања 04 – 
Сопствени приходи буџетских корисника, додаје 
се нови извор финансирања. 
 07 – донације од осталих нивоа власти, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''150.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.09 – Завод за 
заштиту споменика културе у колони Средства 
из буџета износ: ''16.605.000'' замењује се 
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износом: ''16.294.000'' Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''82.292.000'' замењује се износом: ''13.275.000'' и 
у колони Укупно износ: ''98.897.000'' замењује се 
износом: ''29.569.000''.  

 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''285.276.000'' замењује се износом: ''279.165.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''104.280.000'' замењује се 
износом: ''40.330.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''979.000'' замењује се износом: 
''3.163.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
820 – Услуге културе – Укупно култура у колони 
Средства из буџета износ: ''286.255.000'' 
замењује се износом: ''282.328.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''104.280.000'' замењује 
се износом: ''40.330.000'' и у колони Укупно 
износ: ''390.535.000'' замењује се износом: 
''322.658.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Спортски 
савез, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  481 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''4.780.000'' замењује 
се износом: ''4.480.000''. 

Економска класификација  481 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''847.000'' замењује се износом: ''797.000''. 

Економска класификација  481 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ: 
''8.000'' замењује се износом: ''1.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''50.000''  се брише и у 
колони Укупно износ: ''58.000'' замењује се 
износом: ''1.000''. 

Економска класификација 481 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''187.000'' замењује се 
износом: ''365.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''100.000''  се брише и у колони 
Укупно износ: ''287.000'' замењује се износом: 
''365.000''. 

Економска класификација 481 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''90.000'' 
замењује се износом: ''120.000''. 

 Економска класификација  481 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''779.000'' замењује се износом: ''1.823.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''200.000'' се 
брише и у колони Укупно износ: ''979.000'' 
замењује се износом: ''1.823.000''. 

Економска класификација  481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''175.000'' и у колони Укупно износ: ''650.000'' 
замењује се износом: ''625.000''. 

Економска класификација 481 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''250.000'' се брише и у колони 
Укупно износ: ''550.000'' замењује се износом: 
''300.000''. 

Економска класификација 481 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''200.000'' се брише и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

После економске класификације 481 – 
Материјал додаје се нова економска 
класификација и нова позиција 208/1 – Порезе, 
обавезне таксе  и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''500.000''. 
 
 Извори финансирања за главу 3.10:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.691.000'' замењује се износом: ''10.086.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''175.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта - Глава 3.10 - 
Спортски савез у колони Средства из буџета 
износ: ''8.691.000'' замењује се износом: 
''10.086.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''175.000'' и у 
колони Укупно износ: ''9.691.000'' замењује се 
износом: ''10.261.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.11 Јавна 



Страна 499           Број 19                  Службени лист града Зрењанина                  27. октобар 2011. год. 

 

установа ''Спортски објекти'' Зрењанин, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''26.296.000'' замењује 
се износом: ''26.626.000''. 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.712.000'' замењује се износом: 
''4.772.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''270.000'' замењује се 
износом: ''275.000''  а у колони Укупно износ: 
''420.000'' замењује се износом: ''425.000''. 

Економска класификација  415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.100.000'' 
замењује се износом: ''1.450.000''. 

После економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 212/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''944.000''.  

Економске класификације 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''28.116.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''500.000'' и у колони 
Укупно износ: ''30.100.000'' замењује се износом: 
''28.616.000. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''700.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''50.000'' и у колони Укупно износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''750.000. 

Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''4.600.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''550.000'' и у 
колони Укупно износ: ''5.800.000'' замењује се 
износом: ''5.150.000. 

Економске класификације 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''2.000.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''500.000'' и у колони 

Укупно износ: ''1.900.000'' замењује се износом: 
''2.500.000. 

Економске класификације: 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''200.000''.  

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

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.090.000'' у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје с износ: 
''10.000''  и у колони Укупно износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.100.000''. 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 и нова позиција 218/1 – 
Машине и опрема – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''310.000''. 
 
 Извори финансирања за главу 3.11.:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''72.550.000'' замењује се износом: ''72.240.000''. 
 После извора финансирања 04 – 
Сопствени приходи буџетских корисника додаје 
се нови извор финансирања. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  
додаје се у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''310.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.12 Средства за 
финансирање спортских клубова, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација  481 – 
Средства за финансирање спортских клубова у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''49.958.000'' замењује се износом: 
''51.535.000''. 

Економска класификације 481 – Средства 
за финансирање организације спортских 
манифестација у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''92.000'' замењује се 
износом: ''1.670.000''. 

Економска класификација 481 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''527.000'' замењује се 
износом: ''3.080.000'', 
 
 Извори финансирања за главу 3.12.: 
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 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.050.000'' замењује се износом: ''53.205.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''527.000'' замењује се износом: 
''3.080.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта - Глава 3.12 – 
Средства за финансирање спортских клубова у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''50.577.000'' замењује се износом: 
''56.285.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 810:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''131.291.000'' замењује се износом: ''135.531.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''4.470.000'' замењује се 
износом: ''3.645.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''527.000'' замењује се износом: 
''3.390.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта – Укупно 
Услуге рекреације и спорта у колони Средства 
из буџета износ: ''131.818.000'' замењује се 
износом: ''138.921.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''4.470.000'' замењује се износом: 
''3.645.000'' и у колони Укупно износ: 
''136.288.000'' замењује се износом: 
''142.566.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.13 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација  411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''169.860.000'' 
замењује се износом: ''171.528.000'' и у колони 
Укупно износ: ''170.314.000'' замењује се 
износом: ''171.982.000''. 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''30.413.000'' 
замењује се износом: ''30.721.000'' и у колони 
Укупно износ: ''30.494.000'' замењује се износом: 
''30.802.000''. 

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ: 
''1.250.000'' замењује се износом: ''1.400.000'' и у 

колони Укупно износ: ''1.560.000'' замењује се 
износом: ''1.710.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''12.850.000'' замењује 
се износом: ''10.174.000'' и у колони Укупно 
износ: ''14.130.000'' замењује се износом: 
''11.454.000''. 

После економске класификације 415 – 
Накнада трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла додаје се нова економска 
класификација 416 и нова позиција 224/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''1.800.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''1.302.000'' 
замењује се износом: ''1.072.000'' 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: износ: ''6.318.000'' 
замењује се износом: ''5.718.000''.  

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

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.295.000'' замењује се износом: 
''4.971.000'' и у колони Укупно износ: ''4.075.000'' 
замењује се износом: ''5.751.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''30.186.000'' замењује се износом: ''29.686.000'' и 
у колони Укупно износ: ''30.486.000'' замењује се 
износом: ''29.986.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''350.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''130.000'' замењује се 
износом: ''360.000'' и у колони Укупно износ: 
''17.713.000'' замењује се износом: ''17.943.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
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''4.564.000'' замењује се износом: ''5.814.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.464.000'' замењује се 
износом: ''8.714.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 911:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''232.078.000'' замењује се износом: 
''236.004.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
911 – Глава 3.13 – Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''239.378.000'' 
замењује се износом: ''243.304.000'' а у колони 
Укупно износ: ''319.708.000'' замењује се 
износом: ''323.634.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, Глава 
3.14 Савез слепих, општинска организација 
глувих и наглувих, пријатељи деце и 
параплегичари, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  481 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.500.000'' 
замењује се износом: ''3.600.000''. 

Економска класификација  481 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''1.000''. 

Економска класификација 481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''150.000''. 

Економска класификација 481 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се 
износом: ''150.000''. 

Укупно за главу 3.14 - Савез слепих, 
општинска организација глувих и наглувих, 
пријатељи деце, параплегичари и инвалиди рада 
у колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''4.150.000'' замењује се износом: 
''3.901.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, Глава 
3.15 Средства за финансирање пројеката 
невладиних организација, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 481 – 
Средства за финансирање пројеката невладиних 
организација у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.850.000'' замењује се 
износом: ''8.055.000''. 

Укупно за главу 3.15 - Средства за 
финансирање пројеката невладиних 
организација у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''5.850.000'' замењује се 
износом: ''8.055.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''11.956.000''. 

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 500 – Заштита 
животне средине, Глава 3.16 Заштита 
животне средине, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 424 – Фонд за 
заштиту животне средине у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''101.981.000'' 
замењује се износом: ''109.237.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
500 – Заштита животне средине и главу 3.16 -  
Заштита животне средине у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''109.387.000'' 
замењује се износом: ''116.643.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 320 – Услуге 
противпожарне заштите, Глава 3.17 
Противпожарна заштита, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 423 – 
Средства за финансирање противпожарне 
заштите у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
320 – Услуге противпожарне заштите и главу 
3.17 -  Противпожарна заштита у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''3.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 950 –
Образовање које није дефинисано нивоом, 
Глава 3.18 Стипендирање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 472 – 
Средства за стипендирање талентованих ученика 
и студената у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''10.499.000'' замењује се 
износом: ''6.555.000''. 

Економска класификација 472 – 
Наменска средства за стипендирање 
талентованих ученика и студената у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''5.000.000''. 
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 Извори финансирања за функцију 950:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''10.499.000'' замењује се износом: ''6.555.000'' 
 08 – донације од невладиних 
организација и појединаца  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000'' 
замењује се износом: ''5.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
950 – Образовање које није дефинисано нивоом 
и главу 3.18 -  Стипендирање у колони Средства 
из буџета и колони Укупно износ: ''10.500.000'' 
замењује се износом: ''11.555.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.20 Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 
 

МЗ ''Арадац'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''491.000'' замењује се износом: 
''340.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''88.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова Економска класификација 414 и 
нова позиција 248/1 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета и 
колони Укупно додаје се износ: ''36.000''. Укупно 
МЗ ''Арадац'' у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''1.836.000'' замењује се 
износом: ''1.694.000''.  

   МЗ ''Банатски Деспотовац'' – 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета и колони Укупно износ: ''694.000'' 
замењује се износом: ''630.000''. Економска 
класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''125.000'' замењује се 
износом: ''113.000''. Укупно МЗ ''Банатски 
Деспотовац'' у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''1.851.000'' замењује се 
износом: ''1.775.000''.  

МЗ ''Бело Блато'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''631.000'' замењује се 
износом: ''560.000''. Економске класификације 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''217.000'' 
замењује се износом: ''230.000''. Економска 

класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''113.000'' замењује се 
износом: ''101.000''. Економске класификације 
412 –Социјални доприноси на терет послодавца 
– Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''59.000'' замењује се 
износом: ''42.000''. Економска класификација 423 
– Услуге по уговору – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''300.000''. 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''184.000'' 
замењује се износом: ''220.000''. Економске 
класификације 426 – Материјал – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''108.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''90.000'' замењује се износом: ''100.000''. 
Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''2.689.000'' 
замењује се износом: ''2.706.000''. 

МЗ ''Ботош'' – Економска класификација 
411 – плате, додаци и накнадe запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''379.000'' замењује се износом: 
''340.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
Укупно МЗ ''Ботош'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''2.438.000'' 
замењује се износом: ''2.392.000''. 

МЗ ''Елемир'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''590.000'' замењује се износом: 
''530.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''106.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови - Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''1.150.000''. Економска 
класификација 422 – Трошкови путовања - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''60.000'' замењује се 
износом: ''10.000''. Економска класификација 423 
– Услуге по уговору – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''220.000'' замењује се износом: ''250.000''. После 
Економске класификација 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос додаје се нова 
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Економска класификација 423 и нова позиција 
278/1  – Услуге по уговору – Наменска средства 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''100.000''. Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''66.000'' замењује се 
износом: ''300.000''. После Економске 
класификација 426 – Материјал додаје се нова 
Економска класификација 426 и нова позиција 
281/2 – Материјал – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''20.000''. Економска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''3.760.000'' замењује се 
износом: ''3.800.000''. Економска класификације 
482 – Порези, обавезне таксе и казне – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''10.000''. Економска класификација 511 
– Зграде и грађевински објекти – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''216.000''.  Укупно МЗ ''Елемир'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''13.478.000'' замењује се износом: ''13.507.000''. 

МЗ ''Ечка'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''379.000'' замењује се износом: 
''340.000''. Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.527.000'' замењује се 
износом: ''1.530.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови - Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''870.000'' 
замењује се износом: ''1.100.000''. Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''730.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''255.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. Економска класификација 
426 – Материјал – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 

''515.000'' замењује се износом: ''837.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.240.000'' замењује се износом: 
''1.500.000''. Економска класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''40.000'' замењује се износом: ''50.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос се брише. 
Економска класификација 512 – Машине и 
опрема - Самодопринос се брише. Укупно МЗ 
''Ечка'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''10.329.000'' замењује се износом: 
''11.583.000''. 

МЗ ''Јанков Мост'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
После Економске класификације 426 - Материјал 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
нова позиција 297/2 - Дотације невладиним 
организацијама – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''100.000''. Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.461.000'' замењује се износом: 
''1.515.000''. 

МЗ ''Клек'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''495.000'' замењује се износом: 
''446.000''. Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''879.000'' замењује се 
износом: ''279.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''89.000'' замењује се износом: ''80.000''. 
Економска класификација 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''157.000'' замењује се износом: ''50.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. Економска класификација 
421 – Стални трошкови – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''100.000''. 
Економска класификација 423 – Услуге по 
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уговору – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''2.282.000''. Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге – 
Самодопринос се брише. Економска 
класификација 426 – Материјал – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''425.000'' замењује се износом: ''200.000''.  
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''1.900.000''. Укупно МЗ ''Клек'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.866.000'' замењује се износом: ''6.608.000''. 

МЗ ''Книћанин'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''424.000'' замењује се 
износом: ''390.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''76.000'' замењује се износом: ''70.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''240.000'' замењује се 
износом: ''70.000''. Економска класификација 421 
– Стални трошкови – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''50.000''.  
Економска класификација 422 – Трошкови 
путовања – Самодопринос се брише. Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''300.000''. Економска класификација 
426 – Материјал – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''100.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''50.000''. 
Економска класификација 512 – Машине и 
опрема – Самодопринос се брише. Укупно МЗ 
''Книћанин'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.077.000'' замењује се 
износом: ''5.617.000''. 

МЗ ''Лазарево'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''586.000'' замењује се 
износом: ''540.000''. Економска класификација 

412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''105.000'' замењује се износом: ''97.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''870.000'' замењује се износом: ''890.000''. 
Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.664.000'' 
замењује се износом: ''2.630.000''. 

МЗ ''Лукино Село'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''392.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''25.446'' 
замењује се износом: ''30.000''. Економска 
класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''70.000'' замењује се 
износом: ''61.000''. Економска класификација 412 
– Социјални доприноси на терет послодавца – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.554'' замењује се 
износом: ''5.000''. Укупно МЗ ''Лукино Село'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''960.000'' замењује се износом: ''904.000''. 

МЗ ''Лукићево'' –Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''900.000'' замењује се 
износом: ''920.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''144.000'' замењује се износом: ''74.000''. После 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање додаје се нова Економска 
класификација 425 и нова позиција 322/1  – 
Текуће поправке и одржавање – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''388.000''. Економска 
класификација 426 – Материјал у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''238.000'' замењује се износом: ''308.000''. 
Економска класификација 472 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''300.000'' замењује се износом: 312.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.100.000'' замењује се износом: 
''1,180.000''. Укупно МЗ ''Лукићево'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.045.000'' замењује се износом: ''4.545.000''. 
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МЗ ''Меленци'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
Укупно МЗ ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.098.000'' 
замењује се износом: ''2.052.000''. 

МЗ ''Михајлово'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''530.000'' замењује се 
износом: ''420.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''95.000'' замењује се износом: ''76.000''. 
Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.166.000'' 
замењује се износом: ''1.037.000''. 

МЗ ''Орловат'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''424.000'' замењује се 
износом: ''390.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''76.000'' замењује се износом: ''70.000''. 
После Економске класификације 421 – Стални 
трошкови додаје се нова Економска 
класификација 423 и нова позиција 338/1 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''24.000''. 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''204.000'' замењује се 
износом: ''279.000''. Економска класификација 
426 – Материјал – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''168.000'' замењује се износом: ''93.000''. Укупно 
МЗ ''Орловат'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.052.000'' замењује се 
износом: ''1.036.000''. 

МЗ ''Перлез'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''379.000'' замењује се износом: 
''340.000''. Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
Економска класификација 422 – Трошкови 
путовања – Самодопринос се брише. Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос у колони Средства 

из буџета и у колони Укупно износ: ''155.000'' 
замењује се износом: ''501.000''. Економска 
класификација 426 – Материјал – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''210.000'' замењује се износом: ''226.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''576.000'' замењује се износом: ''570.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Самодопринос се брише. 
Економска класификација 512 – Машине и 
опрема - Самодопринос се брише. Укупно МЗ 
''Перлез'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''8.232.000'' замењује се износом: 
''8.186.000''. 

МЗ ''Стајићево'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
После Економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос додаје се 
нова Економска класификација 511 и нова 
позиција 357/1 – Зграде и грађевински објекти – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и колони Укупно додаје се износ: ''3.000.000''. 
Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.526.000'' 
замењује се износом: ''6.480.000''. 

МЗ ''Тараш'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''415.000'' замењује се износом: 
''390.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''75.000'' замењује се износом: ''70.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''170.000'' 
замењује се износом: ''210.000''. Укупно МЗ 
''Тараш'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.308.000'' замењује се износом: 
''1.318.000''.  

МЗ ''Томашевац'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''516.000'' замењује се 
износом: ''500.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''92.000'' замењује се износом: ''90.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 



27. октобар 2011. год           Број 19      Службени лист града Зрењанина                                Старна 506 

 

трошкови – Самодопринос се брише. После 
Економске класификација 426 – Материјал 
додаје се нова Економска класификација 426 и 
нова позиција 367/1 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''150.000''. 
Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.442.000'' 
замењује се износом: ''1.434.000''. 

МЗ ''Фаркаждин'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''440.000'' замењује се 
износом: ''391.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''79.000'' замењује се износом: ''70.000''. 
После Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова Економска класификација 414 и 
нова позиција 369/1 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''200.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''30.000'' 
замењује се износом: ''37.000''. Укупно МЗ 
''Фаркаждин'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.058.000'' замењује се 
износом: ''1.207.000''. 

МЗ ''Чента'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''518.000'' замењује се износом: 
''441.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''93.000'' замењује се износом: ''79.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''465.000''. Економска класификација 
422 – Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''80.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге се 
брише. Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''416.000'' 
замењује се износом: ''501.000''. После 
Економске класификације 426 – Материјал 
додаје се нова Економска класификација 426 и 
нова позиција 377/2 – Материјал - Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''15.000''. Укупно МЗ ''Чента'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 

износ: ''5.201.000'' замењује се износом: 
''5.125.000''. 

МЗ ''Златица'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''270.000''. Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''162.000'' замењује се 
износом: ''210.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''54.000'' замењује се износом: ''49.000''. 
Економске класификације 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''29.000'' замењује се износом: ''38.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''180.000'' замењује се 
износом: ''91.000''. После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови додаје се 
нова Економска класификација 421 и нова 
позиција 380/3 – Стални трошкови – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''90.000''. После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос додаје се нова 
Економска класификација 424 и нова позиција 
380/4 – Специјализоване услуге – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''50.000''. Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''203.000''. После 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос додаје се нова Економска 
класификација 481 и нова позиција 382/2 – 
Дотације невладиним организацијама – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''100.000''. 
Укупно МЗ ''Златица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.893.000'' 
замењује се износом: ''1.769.000''. 

МЗ ''Мужља'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''428.000'' замењује се износом: 
''380.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''76.000'' замењује се износом: ''68.000''. 
Економска класификација 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''20.000' замењује се 
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износом: ''60.000''. Укупно МЗ ''Мужља'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''981.000'' замењује се износом: ''965.000''.  

МЗ ''Граднулица'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
Укупно МЗ ''Граднулица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.547.000'' 
замењује се износом: ''1.501.000''.  

МЗ ''Зелено Поље'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''496.000'' замењује се 
износом: ''441.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''89.000'' замењује се износом: ''79.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''160.000''. Укупно МЗ 
''Зелено Поље'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.325.000'' замењује се 
износом: ''1.320.000''.  
 МЗ ''Вељко Влаховић'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''590.000'' замењује се 
износом: ''530.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''106.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
Економске класификација 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''380.000'' 
замењује се износом: ''430.000''. Економске 
класификације 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''190.000'' замењује се 
износом: ''400.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. Економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се 
износом: ''300.000''. Економска класификација 
511 – Зграде и грађевински објекти – 
Самодопринос у колони Средства из буџета 01 и 
у колони Укупно износ: ''6.500.000'' замењује се 
износом: ''7.990.000''. Укупно МЗ ''Вељко 

Влаховић'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''10.696.000'' замењује се 
износом: ''11.625.000''. 

МЗ ''Доситеј Обрадовић'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''590.000'' замењује се 
износом: ''530.000''. Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''655.000'' 
замењује се износом: ''1.235.000''. Економска 
класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''106.000'' замењује се 
износом: ''95.000''. Економска класификација 412 
– Социјални доприноси на терет послодавца – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''117.000'' замењује се 
износом: ''221.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.479.000'' замењује се 
износом: ''8.040.000''. Економска класификација 
426 – Материјал – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.040.000'' замењује се износом: ''50.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''260.000'' замењује се износом: ''290.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.785.000'' замењује се износом: ''3.000.000''. 
Укупно МЗ ''Доситеј Обрадовић'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''13.696.000'' замењује се износом: ''15.125.000''. 

МЗ ''Доља – Црни Шор'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''590.000'' замењује се 
износом: ''530.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''106.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
Укупно МЗ ''Доља – Црни Шор'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.696.000'' замењује се износом: ''4.625.000''.  

МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''424.000'' замењује се 
износом: ''382.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''76.000'' замењује се износом: ''69.000''. 
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Укупно МЗ ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''770.000'' 
замењује се износом: ''721.000''.  

МЗ ''Шумица'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''424.000'' замењује се 
износом: ''370.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''76.000'' замењује се износом: ''67.000''. 
Укупно МЗ ''Шумица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''788.000'' 
замењује се износом: ''725.000''.  

МЗ ''Жарко Зрењанин'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
Укупно МЗ ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''867.000'' замењује се износом: ''821.000''.  

МЗ ''Центар'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''590.000'' замењује се износом: 
''530.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''106.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
Укупно МЗ ''Центар'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''876.000'' 
замењује се износом: ''805.000''.  

МЗ ''Никола Тесла'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''340.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
Укупно МЗ ''Никола Тесла'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''747.000'' 
замењује се износом: ''701.000''.  

МЗ ''Соња Маринковић'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''590.000'' замењује се 
износом: ''530.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''106.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
Укупно МЗ ''Соња Маринковић'' у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''876.000'' замењује се износом: ''805.000''.  

МЗ ''Берберско - Болница'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''392.000'' замењује се 
износом: ''360.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''70.000'' замењује се износом: ''65.000''. 
Укупно МЗ ''Берберско - Болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''702.000'' замењује се износом: ''665.000''. 

МЗ ''Мала Америка'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''496.000'' замењује се 
износом: ''500.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''89.000'' замењује се износом: ''90.000''. 
Укупно МЗ ''Мала Америка'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''825.000'' 
замењује се износом: ''830.000''.  

Економска класификација 423 – 
Средства за развој месних заједница – 
одржавање комуналне хигијене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.982.000'' замењује се износом: ''3.400.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 160:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''129.844.000'' замењује се износом: ''131.454.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''17.100.000'' замењује се износом: 
''20.200.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.20 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''146.944.000'' замењује се 
износом: ''151.654.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.21 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  
 После Економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене – превоз на 
посао и са посла додаје се нова Економска 
класификација 416 и нова позиција 450/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета додаје се износ: 
''1.393.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало  додаје се 
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износ: ''100.000'' и  у колони Укупно додаје се 
износ: ''1.493.000''.  
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''23.150.000'' замењује се износом: ''23.070.000'' и  
у колони Укупно износ: ''27.200.000'' замењује се 
износом: ''27.120.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''9.250.000'' замењује се износом: ''9.480.000'' и  у 
колони Укупно износ: ''12.450.000'' замењује се 
износом: ''12.680.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''27.710.000'' замењује се износом: 
''26.515.000'' и у колони Укупно износ: 
''34.060.000'' замењује се износом: ''32.865.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ ''328.100.000'' замењује се износом 
''340.620.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''710.700.000'' замењује се износом: ''712.950.000'' 
и у колони Укупно износ: ''1.038.800.000'' 
замењује се износом: ''1.053.570.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.750.000'' замењује се износом: ''2.250.000'' и  у 
колони Укупно износ: ''7.600.000'' замењује се 
износом: ''8.100.000''. 
 Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ ''18.500.000'' замењује се износом 
''7.202.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''12.100.000'' замењује се износом 
''12.200.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.100.000'' замењује се износом: ''3.100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''14.200.000'' замењује се 
износом: ''15.300.000''. 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета износ ''6.500.000'' 
замењује се износом ''6.100.000'' и  у колони 
Укупно износ: ''7.200.000'' замењује се износом: 
''6.800.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''271.650.000'' замењује се износом 
''219.975.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.859.800.000'' замењује се износом: 
''2.159.300.000'' и у колони Укупно износ: 

''2.131.450.000'' замењује се износом: 
''2.379.275.000''.  
 Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ ''15.000.000'' замењује се 
износом ''9.000.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 620:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''795.453.000'' замењује се износом: ''739.048.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''2.593.850.000'' замењује 
се износом: ''2.897.200.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 и главу 3.21 у колони Средства из буџета 
износ: ''795.453.000'' замењује  се износом 
''739.048.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.593.850.000'' замењује се износом: 
''2.897.200.000'' и у колони Укупно износ: 
''3.389.303.000'' замењује се износом: 
''3.636.248.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање, Глава 3.22 ЈКП ''Водовод и 
канализација'',  вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Текуће субвенције у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''32.400.000'' 
замењује се износом: ''51.441.000''. 

Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
– Капиталне субвенције у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''67.600.000'' 
замењује се износом: ''48.559.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.24 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'',  вршиће се следеће 
измене: 
 Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета  и у колони Укупно износ 
''52.724.000'' замењује се износом ''52.034.000''.. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.438.000'' замењује се износом: 
''9.315.000''. 



27. октобар 2011. год           Број 19      Службени лист града Зрењанина                                Старна 510 

 

 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и  у колони Укупно износ: 
''1.278.000'' замењује се износом: ''1.275.000''. 

Економске класификације 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''3.180.000'' замењује се износом: 
''2.500.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета додаје се износ: ''281.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''35.000'' се 
брише а у колони Укупно износ: 35.000'' 
замењује се износом: ''281.000.'' 
 Економска класификација 421 – Остали 
трошкови у колони Средства из буџета  износ 
''7.900.000'' замењује се износом ''5.970.000''  у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ ''45.000'' 
замењује се износом ''275.000''  и у колони 
Укупно износ: ''7.945.000'' замењује се износом: 
''6.245.000''. 
   Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета  износ 
''7.110.000'' замењује се износом ''5.240.000''  у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ ''1.215.000'' 
замењује се износом ''1.760.000''  и у колони 
Укупно износ: ''8.325.000'' замењује се износом: 
''7.000.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета  износ ''600.000'' замењује се износом 
''580.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ 
''230.000'' замењује се износом ''180.000''  и у 
колони Укупно износ: ''830.000'' замењује се 
износом: ''760.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ ''5.870.000'' замењује се износом 
''2.620.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''380.000'' и у колони Укупно износ: 
''5.870.000'' замењује се износом: ''3.000.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета  износ 
''5.170.000'' замењује се износом ''3.500.000'' у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ ''320.000'' 
замењује се износом ''610.000''  и у колони 
Укупно износ: ''5.490.000'' замењује се износом: 
''4.110.000''. 

 Економска класификација 431 – 
Амортизација у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и  у 
колони Укупно износ: ''900.000'' замењује се 
износом: ''800.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''6.950.000'' замењује се износом 
''6.780.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ 
''150.000'' замењује се износом ''120.000''  и у 
колони Укупно износ: ''7.100.000'' замењује се 
износом: ''6.900.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''363.000'' замењује се износом 
''200.000''  у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ 
''15.592.000'' замењује се износом ''15.100.000'' и 
у колони Укупно износ: ''15.955.000'' замењује се 
износом: ''15.300.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.050.000'' замењује се износом: ''385.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.650.000'' замењује се 
износом: ''985.000''. 
 Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и  у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 660:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.705.000'' замењује се износом: ''90.420.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''22.160.000'' замењује се 
износом: ''22.130.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
660 и главу 3.24 у колони Средства из буџета 
износ: ''100.705.000 замењује  се износом 
''90.420.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''22.160.000'' замењује се износом: ''22.130.000'' и 
у колони Укупно износ: ''122.865.000'' замењује 
се износом: ''112.550.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.25 ЈП ''Градска 
стамбена агенција'' Зрењанин, вршиће се 
следеће измене: 
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 Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и  у 
колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''50.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета  износ ''2.000.000'' замењује 
се износом ''1.100.000'' и у колони Укупно износ: 
''2.700.000'' замењује се износом: ''1.800.000''. 

Економске класификације 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''240.000'' замењује се износом: ''40.000'' и у 
колони Укупно износ: ''738.000'' замењује се 
износом: ''538.000''. 
 Економска класификација 421 – Остали 
трошкови у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ 
''300.000'' замењује се износом ''500.000''  и у 
колони Укупно износ: ''5.300.000'' замењује се 
износом: ''5.500.000''. 
 Економска класификација 422 – 
Tрошкови путовања у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и  у колони Укупно износ: ''62.000'' 
замењује се износом: ''10.000''. 
   Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ 
''800.000'' замењује се износом ''500.000''  и у 
колони Укупно износ: ''9.900.000'' замењује се 
износом: ''9.600.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''80.000'' и у колони 
Укупно износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''680.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''180.000'' замењује се износом: 
''150.000'' и у колони Укупно износ: ''11.485.000'' 
замењује се износом: ''11.455.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ 
''117.000'' замењује се износом ''417.000''  и у 
колони Укупно износ: ''1.817.000'' замењује се 
износом: ''2.117.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ ''450.000'' замењује се износом 

''300.000''  и у колони Укупно износ: ''15.450.000'' 
замењује се износом: ''15.300.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''41.000'' замењује се износом: ''293.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.041.000'' замењује се 
износом: ''1.293.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 610:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''74.000.000'' замењује се износом: ''73.100.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 и главу 3.25 у колони Средства из буџета 
износ: ''74.000.000 замењује  се износом 
''73.100.000'' и у колони Укупно износ: 
''119.600.000'' замењује се износом: 
''118.700.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
Глава 3.26 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'',  вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ: 
''70.000 замењује  се износом ''100.000'' и у 
колони Укупно износ: ''120.000'' замењује се 
износом: ''150.000''. 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''150.000 замењује  се 
износом ''50.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.380.000'' замењује се износом: ''1.280.000''. 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''1.800.000'' и  у колони Укупно износ: 
''2.200.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 
 После Економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене – превоз на 
посао и са посла додаје се нова Економска 
класификација 416 и нова позиција 510/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''73.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''3.250.000'' замењује се износом: ''6.250.000'' и у 
колони Укупно износ: ''4.250.000'' замењује се 
износом: ''7.250.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''7.860.000'' замењује се износом: ''9.660.000'' и у 
колони Укупно износ: ''17.360.000'' замењује се 
износом: ''19.160.000''. 
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 После Економске класификација 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова 
економска класификација 424 и нова позиција 
514/1 – Специјализоване услуге – наменска 
средства у колони Средства из буџета  и у 
колони Укупно износ: ''3.500.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'' и у колони Укупно износ: ''4.600.000'' 
замењује се износом: ''4.100.000''. 
 Економска класификација 482 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''150.000'' и у колони Укупно износ: ''1.300.000'' 
замењује се износом: ''950.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета  износ: ''14.200.000'' замењује се износом: 
''200.000'' и у колони Укупно износ: ''24.700.000'' 
замењује се износом: ''10.700.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 473:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''64.000.000'' замењује се износом: ''53.753.000''. 
 После извора финансирања 04 – 
сопствени приходи буџетских корисника додаје 
се нови извор финансирања. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  
додаје се у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''3.500.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 и главу 3.26 у колони Средства из буџета  
износ. ''64.000.000'' замењује  се износом 
''57.253.000'' и у колони Укупно износ: 
''107.200.000'' замењује се износом: 
''100.453.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, Глава 3.28 ЈП ''Радио 
Зрењанин'',  вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 451- ЈП ''Радио 
Зрењанин'' у колони Средства из буџета  и у 
колони Укупно износ:''18.150.000'' замењује се 
износом ''24.750.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
830 и главу 3.28 у колони Средства из буџета  и 
у колони Укупно износ: ''18.150.000'' замењује се 
износом ''24.750.000''. 
 
 Извори финансирања за функције 620, 
630, 510, 660, 610, 473, 436, 830: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 

''1.281.362.000'' замењује се износом: 
''1.210.125.000'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''2.704.810.000'' замењује 
се износом: ''3.008.130.000'' 
 После извора финансирања 04 – 
сопствени приходи буџетских корисника додаје 
се нови извор финансирања. 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''3.500.000''. 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета  износ: ''1.281.362.000'' 
замењује  се износом ''1.213.625.000'', Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.704.810.000'' замењује се 
износом: ''3.008.130.000'' у колони Укупно износ: 
''3.986.172.000'' замењује се износом: 
''4.221.755.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Пољопривреде, Глава 3.29 Издвојена средства 
за подстицај развоја,  

 
Економска класификација 451- Аграрни 

буџет у колони Средства из буџета  и у колони 
Укупно износ: ''171.696.000'' замењује се 
износом ''174.096.000''. 
 Позиција – Финансирање рада 
пољочуварске службе у колони Средства из 
буџета  и у колони Укупно износ: ''11.000.000'' 
замењује се износом: ''13.400.000''. 
 Позиција – Наменска средства у колони 
Средства из буџета  и у колони Укупно износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''4.250.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 421:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''171.696.000'' замењује се износом: ''174.096.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''4.250.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
421 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''175.696.000'' замењује се 
износом ''178.346.000''. 
 Укупно за Главу 3.29 – Издвојена 
средства за подстицај развоја, у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''181.696.000'' замењује се износом ''184.346.000''. 
 



Страна 513           Број 19                  Службени лист града Зрењанина                  27. октобар 2011. год. 

 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски послови некласификовани на 
другом месту, Глава 3.31 - Економски послови 
некласификовани на другом месту вршиће се 
следеће измене: 
 Економска класификација 421 – 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње – стални трошкови у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''30.000''. 

Економска класификација 423 - Средства 
за спровођење локалне стамбене изградње – 
услуге по уговору у колони Средства из буџета  
и у колони Укупно у износ: ''5.000.000'' замењује 
се износом: ''1.917.000''. 

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

Економска класификација 482 – Средства 
за спровођење локалне стамбене изградње – 
порези, обавезе, таксе и казне у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно у износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''166.000''. 

Економска класификација 511 – Средства 
за спровођење локалне стамбене изградње – 
зграде и грађевински објекти у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно у износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''5.800.000''. 

Економска класификација 463 – 
Самодопринос за изградњу болнице у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно у износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''8.000.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
490 и главу 3.31 у колони Средства из буџета  и 
у колони Укупно износ: ''33.000.000'' замењује се 
износом ''17.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности, Глава 3.32 – Остале делатности , 
вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 463 – 
Средства за финансирање матичне службе у 
колони Средства из буџета  и у колони Укупно 
износ ''500.000'' замењује се износом ''100.000''. 

Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације у колони Средства из 
буџета  и у колони Укупно износ ''100.300.000'' 
замењује се износом ''76.960.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 

техничке документације - БРИРА у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ 
''3.400.000'' замењује се износом ''3.300.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације – БУДУЋНОСТ – 
''BACK TO THE FUTURE'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ ''7.600.000'' 
замењује се износом ''3.000.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације – Санација депоније у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ ''40.000.000'' замењује се износом 
''13.947.000''. 
 После Економске класификације 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно-
техничке документације – Остали пројекти 
додају се нове позиције: – Изградња отвореног 
спортског игралишта – Наменска средства у 
колони Средства из буџета  и у колони Укупно 
износ: ''2.310.000'', - Пројекат ''ВИКТОРИЈА 
ГРУП'' – Наменска средства у колони Средства 
из буџета  и у колони Укупно износ: ''5.103.000''. 
  Економска класификација 463 – 
инплементација локалног акционог плана за 
младе за град Зрењанин и насељена места у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.828.000'' замењује се износом: 
''828.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 470:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''148.828.000'' замењује се износом: ''116.675.000'' 
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.875.000'' замењује се износом: 
''9.288.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 у колони Средства из буџета  и у колони 
Укупно износ: ''150.703.000'' замењује се 
износом ''125.963.000''. 

Укупно за главу 3.32 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''154.703.000'' замењује се износом ''129.963.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 470 и 
860: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''154.703.000'' замењује се износом: ''129.963.000'' 

Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 



27. октобар 2011. год           Број 19      Службени лист града Зрењанина                                Старна 514 

 

''3.777.410.000'' замењује се износом: 
''3.775.987.000'' а у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.893.890.000'' замењује се 
износом: ''3.132.435.000'' и у колони Укупно 
износ: ''6.671.300.000'' замењује се износом: 
''6.908.422.000''. 
 

Раздео 4. – Јавно правобранилаштво 
града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 – Судови, вршиће се 
следеће измене: 
 После Економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене – превоз на 
посао и са посла додаје се нова Економска 
класификација 416 и нова позиција 542/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно  
додаје се  износ: ''53.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''1.000'' и у 
колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се 
износом: ''151.000''. 
 
 Извори финансирања за функцију 330: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''8.380.000'' замењује се износом: ''8.334.000'' 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 у колони Средства из буџета  износ: 
''8.380.000'' замењује се износом: ''8.334.000'' и у 
колони Укупно износ: ''9.160.000'' замењује се 
износом ''9.114.000''. 

Укупно за раздео 4 – Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета износ: ''8.380.000'' замењује 
се износом: ''8.334.000'' и у колони Укупно 
износ: ''9.160.000'' замењује се износом: 
''9.114.000''. 
 Укупни расходи и издаци  у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''2.894.670.000'' 
замењује се износом: ''3.133.215.000'' и у колони 
Укупно износ: ''6.833.655.000'' замењује се 
износом: ''7.072.200.000''. 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

 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:   06-130-14/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
204 

На основу члана 31. став 1. тачка 38. и 
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 27.10.2011. године, донела је 
следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УСТУПАЊУ 

СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА  
НА УПРАВЉАЊЕ 

 
I 

 
 У Решењу о уступању спортских 
објеката на управљање које је донела Скупштина 
града под бр. 06-64-31/11-I на седници одржаној 
дана 02.06.2011. године у тачки I текст: 
 ''Кат.парц.бр. 3419/2 бр. Зграде 1 Зграда 
пословних услуга 
 Зграда бр. 1 приземље, 
 Бр. Посебног дела 2. пословни простор – 
осам просторија за спорт и физичку културу на 
адреси: Карађорђев трг бб, 
 Бр. Посебног дела 3 пословни простор – 
осам просторија за спорт и физичку културу на 
адреси: Карађорђев трг бб, 
 Зграда бр. 1 Први спорт, 
 Бр. Посебног дела 5. пословни простор – 
шест просторија за спорт и физичку културу на 
адреси: Карађорђев трг бб,'' 
и текст 
 ''Зграда бр. 1 Пословна зграда за коју 
није утврђена делатност на адреси Кеј 2. 
октобра.'' 
се бришу. 

II 
 
 Тачка VI мења се и гласи: 
 ''Предмет уступања нису станови за 
службене потребе који се налазе у склопу 
спортско рекреативних објеката по овом решењу 
као и пословни простори у оквиру спортско 
рекреативних објеката а који нису у директној 
функцији остваривања спортско рекреативних 
садржаја.'' 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-33/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
205 

На основу члана 31. став 1. тачка 9. и 
члана 108. став 1. Статута Града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 27.10.2011. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 

Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 
Зрењанин, број 558 oд 30.09.2011. године, који је 
донео Управни одбор Позоришта на седници 
одржаној дана 29.09.2011. године. 
 

II 
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-34/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
206 

На основу члана 31. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  дана 
27.10.2011. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут 
Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-
Зрењанин број: 170/2011 који је донео Управни 
одбор Галерије на седници одржаној дана 
17.10.2011. године. 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-35/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
207 

На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр.  21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 27.11.2011. 
године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

  
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Центра 
за социјални рад града Зрењанина донет на 
седници Управног одбора 08.08.2011.године под 
бр. 55100-6563/11. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-36/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
208 

На основу члана 31. тачка 9. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  дана 
27.10.2011. године донела је следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 
измени и допуни Статута Апотеке Зрењанин 
број: 01.2.-330/IV-16/3 донетој на седници 
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Управног одбора Апотеке Зрењанин одржаној 
дана 13.09.2011. године. 
 

II 
 

Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-37/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
209 
            Ha основу члана 93. Закона o локалној 
самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/07), чл 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и чл. 6. и 7. Одлуке o 
утврђивању назива улица и тргова (''Службени 
лист општине Зрењанин'', број 11/05 и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08, 
6/09 и 14/11), по прибављеном мишљењу 
Покрајинског Секретаријата за међурегионалну 
сарадњу, бр: 015-1/20011-01-21 од 19.09.2011. 
године, Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 27.10.2011. године, 
донела је 

 РЕШЕЊЕ  
O ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ 

''БЕРБЕРСКО ЦИГЛАНА'' (ЧЕТВРТИ РЕД) У 
''ВОЈВОДЕ СТЕВАНА ШУПЉИКЦА'' 

 
I 
 

              Назив улице: ''Берберско циглана'' (четврти 
ред) у Зрењанину мења се и гласи: ''Војводе Стевана 
Шупљикца'' (назначена под словом Г и обухвата 
парцеле катастарских бројева: 8011/161, 8011/162, 
8011/240 и 8011/243). 

II  

Надзор   над   спровођењем   овог   
Решења   врши   Одељење   за   послове 
друштвених делатности, a инспекцијски надзор 
врши Одељење инспекција. 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:   06-130-39/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
210 
            Ha основу члана 93. Закона o локалној 
самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/07), чл 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08) и чл. 6. и 7. Одлуке o 
утврђивању назива улица и тргова (''Службени 
лист општине Зрењанин'', број 11/05 и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08, 
6/09 и 14/11), по прибављеном мишљењу 
Покрајинског Секретаријата за међурегионалну 
сарадњу, бр: 015-1/20011-01-21 од 19.09.2011. 
године, Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 27.10.2011. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ  
O ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ ''БУЛЕВАР 
ОСЛОБОЂЕЊА'' У '' БУЛЕВАР  МИЛУТИНА  

МИЛАНКОВИЋА'' 
 

I 
 

Назив улице: ''Булевар ослобођења'' 
мења се и гласи: ''Булевар Милутина 
Миланковића''. 

  II 
 

Надзор   над   спровођењем   овог   
Решења   врши   Одељење   за   послове 
друштвених делатности, a инспекцијски надзор 
врши Одељење инспекција. 

 
III 

Ово решење објавити у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-40/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
211 
 На основу члана 135. став 2. тачка 3. 
Закона о здравственој заштити  (''Службени 



Страна 517           Број 19                  Службени лист града Зрењанина                  27. октобар 2011. год. 

 

гласник РС'', бр. 107/05, 88/10, 99/10 и 57/11) и 
члана 31. став 1. тачка 9. Статута града 
Зрењанина ('Службени лист града Зрењанина'', 
бр.  21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној 27.10.2011. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  

АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 Mr ph ЕДИТ ХОДИ ФУКС, разрешава 
се дужности директора Апотека Зрењанин, 
Зрењанин. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-42/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
212 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр.  21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 27.10.2011. 
године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН, 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 
 

 ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ, дипломирани 
фармaцеут, именује се за вршиоца дужности 
директора Апотека Зрењанин, Зрењанин 

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-43/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

213 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр.  21/08) и члана 9. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08, 6/10 и 5/11) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 27.10.2011. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''  

ЗРЕЊАНИН                
 

I 
 
 МИЛЕ ЈОРГИЋ, дипл.инг.машинства, 
разрешава се дужности члана Управног одбора 
ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-44/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
214 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр.  21/08) и члана 9. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа ''Градска 
топлана'' Зрењанин (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 3/08, 21/08, 6/10 и 5/11) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 27.10.2011. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА''  

ЗРЕЊАНИН                
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I 
 
 ВУК МИДОРОВИЋ, именује се за 
члана Управног одбора ЈКП ''Градска топлана'' 
Зрењанин. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-45/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
215 
 На основу члана 76. став 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке о месним 
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 32/08, 9/10, 20/10, 9/11 и 14/11) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној 
27.10.2011. године, донела је 
 

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА ЗА 
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
''БОТОШ'' БОТОШ ЗА ПЕРИОД ОД 
01.01.2012. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
Члан 1.  

 
 Именује се Комисија за спровођење 
Референдума за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Ботош'' Ботош за период од 01.01.2012. до 
31.12.2016. године. 
 

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

 
Члан 3.  

 
 У Комисију за спровођење референдума 
за увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Ботош'' Ботош именују се: 

1. Пава Ерцег - председник (ЈМБГ: 
2208955855016) Ботош, ул. Гаврилов Максе 
84а, 

2. Драган Белић - заменик председника (ЈМБГ: 
1711970850020) Ботош, ул. Омладинска 22, 

3. Славко Дмитров - члан (ЈМБГ: 2507955850011) 
Ботош, ул. Жарка Зрењанина 69,       

4. Ана Векецки - заменик члана (ЈМБГ: 
1307942855097) Ботош, ул. Торњански Гене 6, 

5. Светозар Ђуришић - члан (ЈМБГ: 
1701983850008) Ботош, ул. Стевана Ђуришића 
33,  

6. Каја Ивков - заменик члана (ЈМБГ: 
1809965855014) Ботош, ул. Тозе Марковића 1а. 

 Задатак Комисије је да у складу са 
Одлуком о расписивању референдума на 
територији МЗ ''Ботош'' Ботош, спроведе 
референдум у складу са прописима којима је 
уређен поступак непосредног изјашњавања 
грађана и обезбеди да се грађани непосредно и 
слободно изјасне о питању које је садржано у 
Одлуци о расписивању референдума. 
 

Члан 4. 
 
 Извештај о спроведеном референдуму 
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина 
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и 
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'', 
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору 
народних посланика (''Службени гласник РС'', 
бр. 35/00 и 18/04). 

Члан 5. 
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-46/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
216 

На основу члана 31. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) и члана 7. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' у Зрењанину (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02  и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09 и 
14/11) Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 
I 

 
ТАТЈАНА ПАСКАШ, дипл. психолог, 

разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Народног позориша  ''Тоша 
Јовановић'' у Зрењанину.          
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-47/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
217 

На основу члана 31. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) и члана 7. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' у Зрењанину (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02  и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09 и 
14/11) Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ 

 
I 

 
ИВАНА КУКОЉ СОЛАРОВ, дипл. 

радио продуцент, именује се за вршиоца 
дужности директора Народног позориша  ''Тоша 
Јовановић'' у Зрењанину.          
 

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

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-48/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
218 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 11. и 18. Одлуке о 
оснивању здравствене установе Дом Здравља 
''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 2/07 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 9/09) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО 

ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 
Управног одбора Дома здравља ''Др Бошко 
Вребалов'' Зрењанин, представници запослених: 
 - Др ВЕРИЦА БУДИМИР, специјалиста 
опште медицине, 
 - ЈОВАН СТЕФАНОВИЋ, медицински 
техничар. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-49/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
219 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 11. и 18. Одлуке о 
оснивању здравствене установе Дом Здравља 
''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 2/07 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 9/09) Скупштина 
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града Зрењанина, на седници одржаној  
27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО 

ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

За чланове Управног одбора Дома 
здравља ''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин, као 
представници запослених, именују се: 
 - Др ВЕРИЦА БУДИМИР, специјалиста 
опште медицине, 
 - ЈОВАН СТЕФАНОВИЋ, медицински 
техничар. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-50/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
220 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 11. и 20. Одлуке о 
оснивању здравствене установе Дом Здравља 
''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 2/07 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 9/09) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО 
ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
  Др ДРАГОСЛАВА СТАРОСТА, 
специјалиста опште медицине, представник 
запослених, разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Дома здравља ''Др Бошко 
Вребалов'' Зрењанин. 

 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-51/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
221 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 11. и 20. Одлуке о 
оснивању здравствене установе Дом Здравља 
''Др Бошко Вребалов'' Зрењанин (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 2/07 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 9/09) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР БОШКО 

ВРЕБАЛОВ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
  Др ДРАГОСЛАВА СТАРОСТА, 
специјалиста опште медицине, именује се за 
члана Надзорног одбора Дома здравља ''Др 
Бошко Вребалов'' Зрењанин, као представник 
запослених.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-52/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
222 

На основу члана 55. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
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52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК 

КАРАЏИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

ВЕСНА ВИТА МУТАВЏИЋ, дипл. 
економиста, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Вук Караџић'' 
Зрењанин, као представник родитеља.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-53/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
223 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  27.10.2011. 
године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ВУК 

КАРАЏИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
ЈЕЛЕНА ШУЈИЦА, дипл. економиста, 

именује се за члана Школског одбора Основне 
школе ''Вук Караџић'' Зрењанин, као 
представник родитеља. 

              
II 
 

 Мандат Јелени Шујици, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе ''Вук 

Караџић'' Зрењанин, који је именован 14.06.2010. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-68-51/10-I (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 9/10). 

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-54/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
224 

На основу члана 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанин, број 21/08) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА 

МАРИНКОВИЋ  ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 

СНЕЖАНА РАДИВОЈЕВ, наставник 
разредне наставе, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Соња 
Маринковић'' Зрењанин, као представник 
запослених, на лични захтев.  

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-55/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
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225 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  27.10.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СОЊА 

МАРИНКОВИЋ  ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
СНЕЖАНА ЖУГИЋ, наставник 

разредне наставе, именује се за члана Школског 
одбора Основне школе ''Соња Маринковић'' 
Зрењанин, као представник  запослених. 

              
II 
 

 Мандат Снежани Жугић, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе ''Соња 
Маринковић'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-49/10-I (''Службени лист 
града Зрењанин'', бр. 9/10). 

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-56/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
226 

На основу члана 55. став 3. тачка 5. 
сходно члану 54. став 11. тачка 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанин, број 21/08) Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  
27.10.2011. године, донела је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂУРА 

ЈАКШИЋ''  ПЕРЛЕЗ  
 

I 
 

ДАНИЈЕЛА ВАСИЋ, васпитач, 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе ''Ђура Јакшић'' Перлез, као 
представник родитеља.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-57/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
227 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  27.10.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЂУРА 

ЈАКШИЋ'' ПЕРЛЕЗ 
 
I 

 
ОЉИНА МИРКОВ,  именује се за члана 

Школског одбора Основне школе ''Ђура Јакшић'' 
Перлез, као представник родитеља. 

              
II 
 

 Мандат Ољини Мирков, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе ''Ђура 
Јакшић'' Перлез, који је именован 14.06.2010. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина, 
број: 06-68-68/10-I (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 9/10). 

 
 



Страна 523           Број 19                  Службени лист града Зрењанина                  27. октобар 2011. год. 

 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-58/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
228 

На основу члана 55. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ''  ЗРЕЊАНИН  

 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности члана 

Школског одбора Основне школе ''Јован 
Јовановић Змај'' Зрењанин:  
 -САНДРА ПУСТИЊАК, наставник 
српског језика, представник запослених, 
 -МАРИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл. 
правник, представник родитеља. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-59/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
229 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  27.10.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ '' ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ''  ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
У Школски одбор Основне школе ''Јован 

Јовановић Змај'' Зрењанин, именују се:  
 -ВЛАДАНА СИМИЋ, професор 
енглеског језика, представник запослених 
 -БОЈАНА ГРУЈИН, професор 
ителијанског језика, као представник родитеља. 

              
II 
 

 Мандат Владани Симић и Бојани Грујин, 
траје до истека мандата Школског одбора 
Основне школе ''Јован Јовановић Змај'' 
Зрењанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-46/10-I (''Службени лист града Зрењанин'', бр. 
9/10). 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-60/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
230 

На основу члана 55. став 3. тачка 2. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 

ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ  
''УРОШ ПРЕДИЋ''  ЗРЕЊАНИН  
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I 
 

МОНИКА КЕЧКЕШ, дактилограф, 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 
''Урош Предић'' Зрењанин, као представник 
родитеља.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-61/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
231 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  27.10.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ И 
ТЕКСТИЛНЕ ШКОЛЕ 

''УРОШ ПРЕДИЋ''  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

НАТАША ЛОНЧАРЕВ, средња стручна 
спрема, именује се за члана Школског одбора 
Хемијско-прехрамбене и текстилне школе 
''Урош Предић'' Зрењанин, као представник  
родитеља. 

II 
 

 Мандат Натaши Лончарев, траје до 
истека мандата Школског одбора Хемијско-
прехрамбене и текстилне школе ''Урош Предић'' 
Зрењанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-77/10-I (''Службени лист града Зрењанин'', бр. 
9/10). 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-62/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
232 

На основу члана 55. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 

ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 

СНЕЖАНА ОСТОЈИЋ, медицинска 
сестра, разрешава се дужности члана Школског 
одбора Медицинске школе Зрењанин, као 
представник родитеља.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-63/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
233 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  27.10.2011. 
године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
ЈЕЛЕНА ДРАГИЋ, правник, именује се 

за члана Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин, као представник родитеља. 

              
II 
 

 Мандат Јелени Драгић, траје до истека 
мандата Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин, који је именован 14.06.2010. године, 
Решењем Скупштине града Зрењанина, број: 06-
68-78/10-I (''Службени лист града Зрењанин'', бр. 
9/10). 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-64/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
234 

На основу члана 55. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 
52/11) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанин, број 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 

НАДА МОМИРСКИ, инг.организације 
рада, разрешава се дужности члана Школског 
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 
представник родитеља.  
 

 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-65/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
235 

На основу члана 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  27.10.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЗРЕЊАНИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

ВЕСНА РАДИШИЋ ГУТЕША, 
дипл.правник, именује се за члана Школског 
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 
представник родитеља. 

              
II 
 

 Мандат Весни Радишић Гутеша, траје до 
истека мандата Школског одбора Зрењанинске 
гимназије Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-73/10-I (''Службени лист 
града Зрењанин'', бр. 9/10). 

 
III 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-66/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
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ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
236 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) и сходно члану 43. став 1. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 - 
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  27.10.2011. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ  

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 
 

I 
 
  МЛАДИНКУ ЂУРИЋУ, престаје 
мандат члана Комисије за прописе Скупштине 
града Зрењанина, услед смрти именованог. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-67/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
237 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08), члана  42. и члана 45. Пословника  
Скупштине града (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРОПИСЕ 

 
I 

 
  НЕБОЈША МАЂАРЕВ, одборник, 
бира се за члана Комисије за прописе.  
 

 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-68/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
238 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) и сходно члану 43. став 1. и члана 45. 
став 4. Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  27.10.2011. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

 КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА    
 

I 
 
  ЂОРЂЕ РАДУ, дипл.економиста, 
разрешава се дужности председника Комисије за 
мандатна питања.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-69/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
239 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08), члана  42. и члана 47. Пословника 
Скупштине града (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 31/08 – пречишћен текст) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  27.10.2011. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

 КОМИСИЈЕ ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА  
 

I 
 
  НЕБОЈША МАЂАРЕВ, одборник, 
бира се за председника  Комисије за мандатна 
питања.  
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:   06-130-70/11-I 
Дана:  27.10.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон, с.р. 
240 

На основу члана 20. тачка 26. а у вези са 
чланом 66. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр.129/07), члана 48. 
тачка 8. и члана 108. став 3. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08), Градско веће, дана  24.10.2011. 
године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА 
НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД  

УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 
 

 Образује се Комисија за решавање 
захтева грађана за накнаду штете настале услед 
уједа напуштених животиња на територији града 
Зрењанина (у даљем тексту: Комисија). 

II 
 

 Задатак Комисије је да примљене захтеве 
размотри и по разматрању примљеног захтева 
упути предлог градском јавном 
правобранилаштву, најкасније у року од 15 дана 
од дана пријема захтева да:  

− захтев прихвати и са оштећеним закључи 
вансудско поравнање о накнади штете у 
висини коју утврди; 

− одбије захтев или 
− одбаци захтев. 

 Предлог Комисије из става 1. ове тачке 
мора бити образложен. 
 

III 
 

 Комисија има председника и четири 
члана: 

− један одборник, представник локалне 
заједнице, председник; 

− један представник Одељења за заштиту 
и унапређивање животне средине 
Градске управе града Зрењанина, члан; 

− један доктор специјалиста, члан, 
− један ветеринар, члан; 
− један дипломирани правник, члан.  
 Градоначелник града Зрењанина 
посебним решењем именује председника и 
чланове Комисије из става 1. ове тачке. 
 

IV 
 

 За рад  у Комисији доктору специјалисти 
и ветеринару припада накнада.  
 Средства за исплату накнаде лицима из 
става 1. ове тачке, обезбеђују се у буџету Града 
Зрењанина.  

V 
 

 Административне и стручне послове за 
потребе Комисије обавља Одељење за послове 
заштите и унапређивања животне средине 
Градске управа града Зрењанина.  
 

VI 
 

 Решење објавити у "Службеном листу 
Града Зрењанина".  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-137-1/11-III 
Дана: 24.10.2011.године 
З Р Е Њ А Н И Н                               

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Др Милета Михајлов,с.р.
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