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На основу члана 25. став 1. тачка 6. 
подтачка 4. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10 
и 101/11), члана 6. тачка 12. и члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС", бр. 62/06 и 47/11) и чл. 31. тачка 3. 
и 108. став 1. Статута града Зрењанина 
("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 12.04.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 
 ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ ГРАДСКА 

УПРАВА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о накнадама за услуге које 
врши Градска управа ("Службени лист града 
Зрењанина", бр. 14/10, 15/10-испр. 5/11, 11/11 и 
14/11), у члану 10. после алинеје 9. брише се 
тачка и додају се запета и алинеје 10. и 11. које 
гласе: 

''- физичка лица за списе и радње у 
поступку за састављање, односно исправљање 
бирачких спискова, као и спискова за 
кандидовање, 
             - физичка и правна лица у поступку 
стицањa имовине и остваривањa обештећења по 
Закону о враћању одузете имовине и 
обештећењу.'' 

 
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: 06-51-23/12-I 
Дана: 12.04.2012. године                                                                                           

З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

44 
На основу члана 47. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11), 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 
12.04.2012. године,  донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2012. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2012. годину (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 23/11), у члану 1. износ: ''4.639.563.000'' 
замењује се износом: ''8.912.969.000''. 
 

Члан 2.  
 

 У члану 1. Општег дела Одлуке о буџету 
града Зрењанина за 2012. годину  

А. ''Рачун прихода и примања, расхода и 
издатака'' вршиће се следеће измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања  од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''4.329.548.000'', 
замењује се износом: ''8.572.003.927''. 
 Текући приходи износ: ''4.299.448.000'', 
замењује се износом: ''8.441.903.927'', у чему: 
буџетска средства износ: ''4.299.448.000'', 
замењује се износом: ''4.248.527.927'', а додају се  
сопствени приходи износ: ''4.193.376.000''. 
 Примања од продаје нефинансијске 
имовине износ: ''30.100.000'', замењује се 
износом: ''130.100.000''. 
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 Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине износ: ''4.572.863.000'', 
замењује се износом: ''8.846.269.000''. 
 Текући расходи износ: ''4.040.132.000'', 
замењује се износом: ''4.912.768.000'', у чему: 
текући буџетски расходи износ: ''4.040.132.000'', 
замењује се износом: ''4.052.625.000'', а додају се 
расходи из сопствених прихода износ; 
''860.143.000''. 
 Издаци за набавку нефинансијске 
имовине износ: ''532.731.000'', замењује се 
износом: ''3.933.501.000'', у чему: текући 
буџетски издаци износ: ''532.731.000'', замењује 
се износом: ''600.268.000'', а додају се издаци из 
сопствених прихода износ: ''3.333.233.000''. 
 Буџетски суфицит/дефицит износ: '' -
243.315.000'', замењује се износом:     
'' -274.265.073''. 
 Укупан фискални суфицит/дефицит 
износ: ''-243.300.000'', замењује се износом:  
''-274.250.073''. 

Б. ''Рачун финансирања'' вршиће се 
следеће измене:  
 Суфицит из претходних година или 
неутрошена средства из претходних година 
износ: ''220.000.000'', замењује се износом: 
''250.950.073''. 
 Нето финансирање износ: ''243.300.000'', 
замењује се износом: ''274.250.073''. 

 
У члану 1. Општег дела Одлуке о буџету 

града Зрењанина за 2012. годину ''Приходи и 
примања и расходи и издаци буџета'',  вршиће 
се следеће измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''4.408.299.638'' 
замењује се износом: ''4.374.592.927'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''2.806.086.000'' замењује се износом: 
''2.837.496.000'', шифра економске 
класификације 711 – Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 
''2.104.650.000'' замењује се износом: 
''2.107.650.000'', шифра економске 
класификације 713 – Порез на имовину износ: 
''420.201.000'' замењује се износом: 
''435.201.000'', шифра економске класификације 
714 – Порез на добра и услуге (осим накнада 
које се користе преко буџетског фонда) у чему 
износ: ''167.810.000'' замењује се износом: 
''181.222.000'', шифра економске класификације 
74 – Непорески приходи (осим накнада које се 
користе преко буџетског фонда) од чега: износ: 
''1.139.327.000'' замењује се износом: 
''974.210.289'', шифра економске класификације 
8 – Примања од продаје нефинансијске имовине 
износ: ''30.100.000'' замењује се износом: 

''130.100.000''. Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске и финансијске имовине 
износ: ''4.572.863.000'' замењује се износом: 
''4.652.893.000'', шифра економске 
класификације 4 – Текући расходи износ: 
''4.040.132.000'' замењује се износом: 
''4.052.625.000'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''1.096.610.000'' замењује се износом: 
''1.139.509.000'', шифра економске 
класификације 42 – Коришћење роба и услуга 
износ: ''1.212.381.000'' замењује се износом: 
''1.484.841.000'', шифра економске 
класификације 45 - Субвенције износ: 
''458.915.000'' замењује се износом: 
''311.769.000'', шифра економске класификације 
47 – Социјална заштита из буџета износ: 
''112.512.000'' замењује се износом: 
''113.292.000'', шифра економске класификације 
48+49 – Остали расходи износ: ''233.832.000'' 
замењује се износом: ''242.562.000'', Трансфери 
износ: ''908.052.000'' замењује се износом: 
''742.822.000'', шифра економске класификације 
5 – Издаци за набавку нефинансијске имовине 
износ: ''532.731.000'' замењује се износом: 
''600.268.000'', шифра економске класификације 
3 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година износ: ''220.000.000'' замењује се 
износом: ''250.950.073''. 

 
У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 

Приходи''  
Економска класификација 711147 – 

Порез на земљиште износ: ''17.000.000'' замењује 
се износом: ''20.000.000''. 

Укупно 711: износ: ''2.168.075.000'' 
замењује се износом: ''2.171.075.000''.  

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

Економска класификација 713421 – 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 
износ: ''100.000.000'' замењује се износом: 
''110.000.000''. 

Укупно 713: износ: ''420.201.000'' 
замењује се износом: ''435.201.000''.  

Економска класификација 714514 – 
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила износ: ''27.000.000'' замењује 
се износом: ''30.000.000''. 

Економска класификација 714552 – 
Боравишна такса износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000''. 

Економска класификација 714562 – 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
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животне средине износ: ''60.000.000'' замењује се 
износом: ''69.410.000''. 

Укупно 714: износ: ''167.810.000'' 
замењује се износом: ''181.220.000''.  
 Економска класификација 741511 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
износ: ''150.000.000'' замењује се износом: 
''130.000.000''.  
 Економска класификација 741522 – 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 
износ: ''60.000.000'' замењује се износом: 
''59.357.000''.  
 Економска класификација 741526 – 
Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''4.000.000''.  

Укупно 741: износ: ''509.100.000'' 
замењује се износом: ''490.457.000''.  
 Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист нивоа градова износ: ''115.000.000'' 
замењује се износом: ''43.902.000''. 
 Економска класификација 742144 – 
Накнада за конверзију права коришћења у право 
својине у корист нивоа градова износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 
 Економска класификација 742241 – 
Градске административне таксе износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''13.000.000''. 
 Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
износ: ''171.140.362'' замењује се износом: 
''171.141.289''. 

Укупно 742: износ: ''487.140.362'' 
замењује се износом: ''419.543.289''.  
 Економска класификација 743324 – 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''18.910.000''. 

Укупно 743: износ: ''24.300.000'' замењује 
се износом: ''23.210.000''.  
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''25.000.000''. 

Укупно 745: износ: ''20.000.000'' замењује 
се износом: ''25.000.000''. 
 После економске класификације 812000 
додаје се нова економска класификација 841000 
– Примања од продаје земљишта и економска 
класификација 841141 – Примања од продаје 
земљишта у корист нивоа градова  додаје се 
износ: ''100.000.000''. 
 Укупно 841 додаје се износ: 
''100.000.000''. 

 Приходи и примања без пренетих 
средстава из претходне године износ: 
''4.419.563.000'' замењује се износом: 
''4.468.642.927''. 
 Економска класификација 321311 – 
Нераспоређени вишак прихода и примања из 
ранијих година износ: ''220.000.000'' замењује се 
износом: ''250.950.073''. 
 Приходи и примања буџета износ: 
''4.639.563.000'' замењује се износом: 
''4.719.593.000''.  
 Додатни приходи буџетских корисника 
износ: ''3.604.374.000'' замењује се износом: 
''4.193.376.000''. 
 Укупни приходи и примања износ: 
''8.243.937.000'' замењује се износом: 
''8.912.969.000''. 
 

У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони Средства из буџета 
износ: ''4.040.132.000'' замењује се износом: 
''4.052.625.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''603.284.000'' замењује се износом: ''860.143.000'' 
и у колони Укупна средства износ: 
''4.643.416.000'' замењује се износом: 
''4.912.768.000''.  

Економска класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.096.610.000'' замењује се 
износом: ''1.139.509.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''27.278.000'' замењује се износом: ''34.988.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''1.123.888.000'' 
замењује се износом: ''1.174.497.000''.  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''825.285.000'' 
замењује се износом: ''874.339.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''3.419.000'' замењује се 
износом: ''9.522.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''828.704.000'' замењује се износом: 
''883.861.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''147.262.000'' 
замењује се износом: ''156.220.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''614.000'' замењује се износом: 
''1.903.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''147.876.000'' замењује се износом: 
''158.123.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
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Средства из буџета износ: ''52.284.000'' замењује 
се износом: ''37.269.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''16.174.000'' замењује се износом: ''16.234.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''68.458.000'' 
замењује се износом: ''53.503.000''. 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''33.883.000'' замењује се износом: 
''32.914.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''5.770.000'' 
замењује се износом: ''6.018.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''39.653.000'' замењује се 
износом: ''38.932.000''. 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета износ: ''6.062.000'' замењује 
се износом: ''6.933.000'', Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ:  ''250.000'' 
замењује се износом: ''260.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''6.312.000'' замењује се 
износом: ''7.193.000''. 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''1.212.381.000'' замењује се 
износом: ''1.484.841.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''563.856.000'' замењује се износом: ''806.346.000'' 
и у колони Укупна средства износ: 
''1.776.237.000'' замењује се износом: 
''2.291.187.000''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''221.957.000'' замењује се износом: 
''214.512.000'',  у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''22.915.000'' 
замењује се износом: ''37.217.000''и у колони 
Укупна средства износ: ''244.872.000'' замењује 
се износом: ''251.729.000''.  
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''8.682.000'' замењује се износом: 
''8.832.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.922.000'' 
замењује се износом: ''4.390.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''12.604.000'' замењује се 
износом: ''13.222.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''169.792.000'' замењује се износом: 
''207.058.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''22.552.000'' 
замењује се износом: ''40.335.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''192.344.000'' замењује 
се износом: ''247.393.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 

буџета износ: ''219.860.000'' замењује се износом: 
''294.560.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''51.531.000'' 
замењује се износом: ''64.801.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''271.391.000'' замењује 
се износом: ''359.361.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''534.165.000'' замењује се износом: 
''694.725.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''424.860.000'' замењује се износом: 
''616.652.000'', и у колони Укупна средства 
износ: ''959.025.000'' замењује се износом: 
''1.311.377.000''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''57.925.000'' замењује се износом: ''65.154.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''38.076.000'' замењује се 
износом: ''42.951.000'', и у колони Укупна 
средства износ: ''96.001.000'' замењује се 
износом: ''108.105.000''. 

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''458.915.000'' 
замењује се износом: ''311.769.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''458.915.000'' 
замењује се износом: ''311.769.000''. 

Економска класификација 460000 - 
Донације, дотације и трансфери у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''908.052.000'' замењује се износом: 
''742.822.000''.  

Eкономска класификација 463 - Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''907.252.000'' замењује се износом: : 
''742.022.000''. 

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони Средства из буџета износ: ''112.512.000'' 
замењује се износом: ''113.292.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника додаје се износ: ''125.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''112.512.000'' замењује 
се износом: ''113.417.000''. 

Eкономска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета износ: ''112.512.000'' 
замењује се износом: ''113.292.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника додаје се износ: ''125.000'' и у колони 
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Укупна средства износ: ''112.512.000'' замењује 
се износом: ''113.417.000''. 

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''201.832.000'' замењује се износом: 
''210.562.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''11.080.000'' 
замењује се износом: ''17.614.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''212.912.000'' замењује 
се износом: ''228.176.000''.  

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Средства из буџета износ: ''130.782.000'' 
замењује се износом: ''139.775.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.070.000'' замењује се 
износом: ''7.087.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''131.852.000'' замењује се износом: 
''146.862.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''44.880.000'' замењује се износом: 
''41.290.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''8.760.000'' 
замењује се износом: ''9.277.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''53.640.000'' замењује се 
износом: ''50.567.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''26.170.000'' замењује 
се износом: ''29.497.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''27.420.000'' замењује се 
износом: ''30.747.000''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''532.731.000'' 
замењује се износом: ''600.268.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''3.001.090.000'' замењује се 
износом: ''3.333.233.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''3.533.821.000'' замењује се 
износом: ''3.933.501.000''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''522.431.000'' замењује се износом: 
''589.968.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''2.996.590.000'' замењује се износом: 
''3.328.733.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''3.519.021.000'' замењује се износом: 
''3.918.701.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''499.179.000'' замењује се износом: 
''560.425.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''2.982.240.000'' замењује се износом: 

''3.311.212.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''3.481.419.000'' замењује се износом: 
''3.871.637.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''20.101.000'' замењује се износом: ''25.692.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''14.050.000'' замењује се 
износом: ''17.221.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''34.151.000'' замењује се 
износом: ''42.913.000''. 

Економска класификација 513 – Остале 
некретнине и опрема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина  у колони Средства из 
буџета износ: ''2.951.000'' замењује се износом: 
''3.451.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''3.251.000'' замењује се износом: ''3.751.000''. 

Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''4.639.563.000'' 
замењује се износом: ''4.719.593.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''3.604.374.000'' замењује се 
износом: ''4.193.376.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''8.243.937.000'' замењује се 
износом: ''8.912.969.000''. 
 

Члан 3. 
 
  У Посебном делу  у члану 3. вршиће се 
следеће измене и допуне:  
  У члану 3. у ставу 1. износ: 
''4.639.563.000'' замењује се износом: 
''4.719.593.000'' и износ: ''3.604.374.000'' замењује 
се износом: ''4.193.376.000'' и средства из 
нераспоређеног вишка прихода  из ранијих 
година износ: ''220.000.000'' замењује се 
износом: ''250.950.073''. 
 У истом члану у табеларном прегледу:  
 

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

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''5.715.000'' замењује се износом: ''5.805.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.026.000'' замењује се износом: 
''1.040.000''.  

Економска класификација 415 – накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
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посла Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''37.000'' замењује се износом: ''40.000''.  

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''660.000''.  

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – финансирање 
политичких странака у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''5.584.000''.  

После економске класификације 481 – 
Дотације невладиним организацијама – 
финансирање политичких странака  додаје се 
нова економска класификација 481 и нова 
позиција 12/1 – Средства за финансирање 
изборне кампање у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''4.640.000''. 
 Извори финансирања за Скупштину 
града: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''59.498.000'' замењује се износом: ''64.789.000''. 
 

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''5.000.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''.  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.250.000'' замењује се износом: ''6.000.000''. 

Укупно за Скупштину града у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''63.748.000'' замењује се износом: ''70.789.000''.  
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене, превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''180.000'' замењује се износом: 
''200.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''35.000.000'' замењује се 
износом: ''47.000.000''.  
 

После економске класификације 423 – 
услуге по уговору додаје се нова економска 
класификација 423 и нова позиција 22/1 – 
Наменска средства  у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''700.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно: ''3.500.000'' замењује 
се износом: ''4.000.000''. 

После економске класификације 426 – 
материјал  додаје се нова економска 
класификација 426 и нова позиција 24/1 – 
Наменска средства  у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 

После економске класификације 499 – 
Средства резерве – текућа резерва додаје се нова 
економска класификација 512 и нова позиција 
27/1 – 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: 
''108.880.000'' замењује се износом: ''121.400.000'' 

После  извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 15 – 
неутрошена средства донација из претходних 
година у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''800.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''108.880.000'' замењује се износом: 
''122.200.000''. 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''108.880.000'' замењује се 
износом: ''122.200.000''. 
 

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

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''207.969.000'' замењује се износом: 
''256.000.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''37.231.000'' замењује се износом: 
''45.824.000''.  

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



12. април 2012. год.            Број 6        Службени лист града Зрењанина                             Страна 96 

 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запосле – превоз на посао и са посла 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''11.000.000'' замењује се износом: 
''10.000.000''. 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''25.500.000'' замењује се 
износом: ''22.500.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''17.000.000'' замењује се износом: ''20.000.000''. 

После  Економске класификације 515 – 
нематеријална имовина  додаје се нова  
економска класификација  515 и нова позиција 
43/1 – наменска средства у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''500.000''. 
 Извори финансирања за функцију 130:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''426.600.000'' замењује се износом: 
''468.224.000''. 

После  извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 15 – 
неутрошена средства донација из претходних 
година у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''500.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Градска управа – Опште услуге у колони 
средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''426.600.000'' замењује се износом: 
''468.724.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Опште услуге и за функционалну 
класификацију 170  – Трансакције везане за 
јавни дуг у колони средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''508.400.000'' замењује се 
износом: ''550.524.000''. 
 

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

Економска класификација 463 – 
Средства за редован рад Центра за социјални рад 
града Зрењанина у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''9.100.000'' замењује се 
износом: ''9.300.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Средства за функционисање народне кухиње у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 

износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''11.000.000''. 
 Укупно - Центар за социјални рад града 
Зрењанина у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''36.400.000'' замењује 
се износом: ''42.600.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
Средства за функционисање народне кухиње у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''7.500.000'' замењује се износом: 
''7.430.000''. 

У оквиру Економске класификације 472 – 
средства за финансирање градског превоза за 
одређене категорије становништва у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''11.400.000'' замењује се износом: ''10.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 090:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''57.559.000'' замењује се износом: ''62.289.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''63.559.000'' замењује се 
износом: ''68.289.000''.  
 Укупно Социјална заштита  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''116.559.000'' замењује се износом: 
''121.289.000''.  
 

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: 
''36.500.000''.  
 Извори финансирања за функцију 700:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''31.500.000'' замењује се износом: ''38.000.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
700 – Здравство у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''31.500.000'' замењује се 
износом: ''38.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене:  

После  Економске класификације 463 – 
Материјал  додаје се нова  економска 
класификација  463 и нова позиција 78/1 – 
наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''1.203.000''. 
 Извори финансирања за функцију 912:  
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 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''249.533.362'' замењује се износом: 
''249.736.362''. 

После  извора финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти додаје се нови 
извор финансирања 08 – Донације од 
невладиних организација и  појединаца  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''1.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''401.620.000'' 
замењује се износом: ''402.823.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација  463 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: '' 
3.330.000'' замењује се износом: ''3.350.000''. 
 Извори финансирања за функцију 920:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''37.880.000'' замењује се износом: ''37.900.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
920 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''163.180.000'' замењује се 
износом: ''163.200.000''. 
 Укупно Образовање  у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''564.800.000'' замењује се износом: 
''566.023.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 960 – Помоћне 
услуге у образовању, вршиће се следеће измене:  

Ознака за главу ''3.01'' се брише. 
Економска класификација  472 – Помоћ 

најбољим студентима и ученицима за 
постигнуте резултате у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''12.000.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 960:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''7.000.000'' замењује се износом: ''6.000.000'' 
 08 – донације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
960 – Помоћне услуге у образовању, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''12.614.000'' замењује се износом: ''8.614.000''. 

После описа ''Укупно за функционалну 
класификацију 960 Помоћне услуге у 
образовању – расходи за студенте и ученике'' 
додаје се:  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој,  

Нова Економска класификација  421 и 
нова позиција 100/1 – Стални трошкови  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно  
додаје се износ: ''4.000.000''. 

После економске класификације 421 – 
Стални трошкови додаје се нова економска 
класификација 423 и нова позиција 100/2 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно  додаје се износ: ''5.000.000''. 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору, додаје се нова економска 
класификација 424 и нова позиција 100/3 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно  додаје се износ: 
''6.000.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге, додаје се нова 
економска класификација 482 и нова позиција 
100/4 – Порези, обавезне таксе  и казне  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно  додаје се 
износ: ''5.000.000''. 

После економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе  и казне , додаје се нова 
економска класификација 511 и нова позиција 
100/5 – Зграде и грађевински објекти  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно  додаје се 
износ: ''10.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 610:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно додаје се 
износ: ''30.000.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
610 – Стамбени развој – Средства за спровођење 
локалне стамбене стратегије, у колони средства 
из буџета и у колони укупно, додаје се износ: 
''30.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, ознака за Главу ''3.02'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.01''. Глава 3.01. Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'',  вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''9.865.000'' и у 
колони Укупно износ: ''12.200.000'' замењује се 
износом: ''12.065.000''. 
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Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''900.000'' и у колони Укупно износ: ''1.200.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''88.000.000'' замењује се износом: ''87.300.000'' 
 После извора финансирања 04, додаје се 
нови извор финансирања: 07 – Донације од 
осталих нивоа власти, у колони средства из 
буџета и у колони  Укупно додаје се износ: 
''1.000.000''. 
 Опис ''Укупно за Главу 3.02. – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'', замењује се 
описом ''Укупно за Главу 3.01 - Народно 
позориште ''Тоша Јовановић''. 

Укупно за Главу 3.01 – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'' у колони Средства 
из буџета износ: ''88.000.000'' замењује се 
износом: ''88.300.000'' и у колони Укупно износ: 
''93.490.000'' замењује се износом: ''93.790.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, ознака за Главу ''3.03'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.02''. Глава 3.02 Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' , вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификације 424 –
Специјализоване услуге – у колони Средства из 
буџета износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''560.000'' и у колони Укупно износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''1.660.000''.  
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''38.728.000'' замењује се износом: ''37.788.000'' 
 После извора финансирања 04, додаје се 
нови извор финансирања: 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ 
''1.000.000''. 
 Опис ''Укупно за Главу 3.03 – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'', замењује се 
описом ''Укупно за Главу 3.02 - Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин''. 

Укупно за главу 3.02. – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''38.728.000'' замењује 
се износом: ''38.788.000'' и у колони Укупно 
износ: ''44.028.000'' замењује се износом: 
''44.088.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 

културе, ознака за Главу ''3.04'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.03''. Глава 3.03 Народни 
музеј, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација  411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''31.693.000'' замењује се износом: ''31.317.000''  

- Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.657.000'' замењује се износом: 
''5.590.000''. 

- Економска класификација 414 – 
Социјална давања заосленима у  колони 
Средства из буџета износ: ''60.000'' замењује се 
износом: ''645.000'' и у колони Укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''1.185.000''. 

- Економска класификација 415 – 
Накнаде трошкова за запослене – превоз на 
посао и са посла у  колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''1.112.000'' замењује се 
износом: ''1.100.000''. 

- Економска класификација 416 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у  колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''65.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

- Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у  колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.831.000'' замењује се 
износом: ''6.746.000''. 

- Економска класификација 422 –
Трошкови путовања у  колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''75.000'' 
замењује се износом: ''125.000''. 

Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.624.000'' замењује се износом: ''49.754.000'' 
 После извора финансирања 04 додаје се 
нови извор финансирања 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.000.000'' 
 Опис ''Укупно за Главу 3.04 – Народни 
музеј'', замењује се описом ''Укупно за Главу 
3.03 - Народни музеј''. 

Укупно за Главу 3.03 - Народни музеј – у 
колони Средства из буџета износ: ''50.624.000'' 
замењује се износом: ''50.754.000'' и у колони 
Укупно износ: ''51.664.000'' замењује се износом: 
''51.794.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, ознака за Главу ''3.05'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.04''. Глава 3.04 -
Савремена галерија, вршиће се следеће измене:  
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После Економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене, уводи се нова 
Економска класификација 416 – и нова позиција 
157/1 Награде запосленима и остали посебни 
расходи у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''17.000''.  

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''660.000'' замењује се 
износом: ''643.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''18.000.000'' замењује се износом: ''17.000.000''. 
 После извора финансирања 04 додаје се 
нови извор финансирања 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ:  
''1.000.000''. 
 Опис ''Укупно за главу 3.05 – Савремена 
галерија'' замењује се описом ''Укупно за главу 
3.04 – Савремена галерија''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, ознака за Главу ''3.06'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.05''. Глава 3.05 - 
Културни центар, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.200.000'' 
замењује се износом: ''2.225.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.380.000''  замењује се износом: 
''2.405.000''. 
 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''36.771.000'' замењује се износом: ''35.796.000''. 

После извора финансирања 04 додаје се 
нови извор финансирања 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ:  
''1.000.000''. 
 Опис ''Укупно за Главу 3.06 – Културни 
центар'', замењује се описом ''Укупно за Главу 
3.05 – Културни центар''. 

Укупно за  главу 3.05 – Културни центар 
у колони Средства из буџета износ: ''36.771.000'' 
замењује се износом: ''36.796.000'' и у колони 
Укупно износ: ''40.201.000'' замењује се износом: 
''40.226.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, ознака за Главу ''3.07'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.06''. Глава 3.06 
Историјски архив, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''14.302.000'' замењује 
се износом: ''15.216.000'' и у колони Укупно 
износ: ''16.252.000'' замењује се износом: 
''17.166.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''2.560.000'' 
замењује се износом: ''2.755.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.910.000'' замењује се износом: 
''3.105.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''614.000'' замењује се износом: ''634.000'' и у 
колони Укупно износ: ''714.000'' замењује се 
износом: ''734.000'' 

Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''32.000'' замењује се износом: ''231.000''. 

После Економске класификације 426 –
Материјал, уводи се нова Економска 
класификација 483 – и нова позиција 190/1  
Новчане казне и пенали по Решењу Судова у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''327.000'' .  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''570.000'' и у 
колони Укупно износ: ''660.000'' замењује се 
износом: ''630.000''. 

Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.284.000'' замењује се износом: ''21.509.000'' 

После извора финансирања 04 додаје се 
нови извор финансирања 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ:  
''1.000.000''. 

Опис ''Укупно за Главу 3.07 – Историјски 
архив'', замењује се описом ''Укупно за Главу 
3.06 – Историјски архив''. 

 Укупно за Главу 3.06 – Историјски 
архив у колони Средства из буџета износ: 
''20.284.000'' замењује се износом: ''22.509.000'' и 
у колони Укупно износ: ''23.104.000'' замењује се 
износом: ''25.329.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, ознака за Главу ''3.08'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.07''. Глава 3.07 Завод за 
заштиту споменика културе, вршиће се 
следеће измене:   
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 Извори финансирања за функцију 820:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''18.186.000'' замењује се износом: ''17.186.000'' 

После извора финансирања 04 додаје се 
нови извор финансирања 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ:  
''1.000.000''. 

Опис ''Укупно за Главу 3.08 – Завод за 
заштиту споменика културе'', замењује се 
описом ''Укупно за Главу 3.07 – Завод за 
заштиту споменика културе''. 
 Извори финансирања за функцију 820, 
Услуге Културе: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''270.593.000'' замењује се износом: ''266.333.000'' 

После извора финансирања 04 додаје се 
нови извор финансирања 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ:  
''7.000.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
820, Услуге Културе у колони Средства из 
буџета износ: ''270.593.000'' замењује се износом: 
''273.333.000'' у колони Укупно износ: 
''298.639.000'' замењује се износом: ''301.379.000''  

Услуге културе – укупно култура у 
колони Средства из буџета износ: ''270.593.000'' 
замењује се износом: ''273.333.000'', у колони 
Укупно износ: ''298.639.000'' замењује се 
износом: ''301.379.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, ознака за Главу ''3.09'' 
замењује се ознаком за Главу ''3.08''. Глава 
3.08 Јавна установа ''Спортски објекти'' 
Зрењанин, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација  416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у  колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''60.000'' замењује се износом: ''535.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у  колони Средства из буџета 
''23.200.000'' замењује се износом: ''22.725.000'' и 
у колони Укупно износ: ''23.700.000 '' замењује 
се износом '' 23.225.000'' 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 810 - Услуге рекреације и спорта:   
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''76.561.000'' замењује се износом: ''63.561.000''. 

После извора финансирања 04 додаје се 
нови извор финансирања 07 – донације од 
осталих нивоа власти  у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно додаје се износ:  
''13.000.000''. 

Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 810 - Услуге рекреације и спорта  
за главу 3.09 – Јавна установа спортски објекти 
Зрењанин'', замењује се описом ''Укупно за 
функционалну класификацију 810 – Услуге 
рекреације и спорта'' и Главу 3.08 – Јавна 
установа спортски објекти Зрењанин. 
 Ознака за Главу 3.10 се брише. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Средства за 
финансирање пројеката у физичкој култури, 
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација  481 – 
Средства за финансирање пројеката у физичкој 
култури у колони Средства из буџета износ: 
''58.500.000'' замењује се износом: ''59.857.000'' и 
у колони Укупно износ: ''59.000.000 '' замењује 
се износом: ''60.357.000''. 
 Извори финансирања Функционална 
класификација 810 –Услуге рекреације и спорта:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''53.500.000'' замењује се износом: ''52.857.000'' 
 08 – донације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000'' 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 810 – Услуге рекреације и спорта 
и Главу 3.10 – Средства за финансирање 
спортских клубова'', замењује се описом 
''Укупно за функционалну класификацију 810 – 
Услуге рекреације и спорта – средства за 
финансирање пројеката у физичкој култури''. 

Укупно за функционалну класификацију 
810, Услуге рекреације и спорта, Средства за 
финансирање пројеката у физичкој култури у 
колони Средства из буџета износ: ''58.500.000'' 
замењује се износом: ''59.857.000'', у колони 
Укупно износ: ''59.000.000'' замењује се износом: 
'' 60.357.000''. 

Извори финансирања за функсицоналну 
класификацију 810 – Услуге рекреације и 
спорта: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''120.061.000'' замењује се износом: 
''116.418.000''. 

07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: '' 10.000.000'' замењује се износом: 
''13.000.000'' 
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08 – донације од невладиних 
организација и појединаца у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000'' 

Укупно за Функционалну класификацију 
810 - услуге рекреације и спорта у колони 
Средства из буџета износ: ''135.061.000'' 
замењује се износом: ''136.418.000'', у колони 
Укупно износ: ''139.031.000'' замењује се 
износом: ''140.388.000'', и укупно за физичку 
културу у колони Средства из буџета износ: 
''135.061.000'' замењује се износом: 
''136.418.000'', и у колони Укупно износ: 
''139.031.000'' замењује се износом: 
''140.388.000''. 
 Ознака за Главу ''3.11'' замењује се 
ознаком за Главу ''3.09''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.09 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене:  

После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови – наменска средства, додаје се 
нова Економска класификација 421, и позиција 
228/1 – Стални трошкови -наменска средства  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''1.197.000''.  
 Извори финансирања за функцију 911:  
 07 – донације од осталих нивоа власти  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''7.550.000'' замењује се износом: 
''8.747.000''. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 911 и Главу 3.11 – Предшколско 
образовање'' замењује се описом ''Укупно за 
функционалну класификацију 911 и Главу 3.09 – 
Предшколско образовање''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
911 – Глава 3.09 – Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''245.906.000'' 
замењује се износом: ''247.103.000'' и у колони 
Укупно износ: ''379.934.000'' замењује се 
износом: ''381.131.000''. 

Укупно Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''245.906.000'' 
замењује се износом: ''247.103.000'', у колони 
Укупно износ: ''379.934.000'' замењује се 
износом: ''381.131.000''. 
 Ознака за Главу ''3.12'', се брише. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 –Средства 
за функционисање   невладиних 
организација, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.172.000'' замењује се износом: 
''1.232.000'' и у колони Укупно износ: ''1.322.000'' 
замењује се износом: ''1.382.000''. 
 Извори финансирања за функцију 160 - 
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''14.204.000'' замењује се износом: ''14.264.000''. 
 После извора финансирања 01, додаје се 
нови извор финансирања 04 . Сопствени 
приходи буџетских корисника у колони – 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно додаје се 
износ: ''150.000''. 

Укупно - Средства за функционисање 
невладиних организација у колони - Средства из 
буџета  износ: ''14.204.000'' замењује се износом: 
''14.264.000'' и у колони Укупно  износ: 
''14.354.000'', замењује се износом: ''14.414.000''. 
 Ознака за Главу 3.13 се брише. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Средства 
за финансирање пројеката невладиних 
организација, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 481 – 
Средства за финансирање осталих пројеката 
Невладиних организација, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''9.290.000''. 

Извори финансирања за функцију 160 – 
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''14.300.000'' замењује се износом: ''15.590.000'' 

Опис ''Укупно за Главу 3.13 – Средства 
за финансирање пројеката невладиних 
организација'', замењује се описом ''Укупно 
средства за финансирање пројеката невладиних 
организација''. 

Укупно Средства за финансирање 
пројеката Невладиних организација, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''14.300.000'' замењује се износом: ''15.590.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
160 - Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту, Средства за 
функционисање Невладиних организација и 
Средства за финансирање пројеката Невладиних 
организација, у колони Средства из буџета  
износ: ''28.504.000'' замењује се износом: 
''29.854.000'', у колони Укупно износ: 
''28.654.000'' замењује се износом: ''30.004.000''  
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Ознака за Главу 3.14 се брише. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 320 – Услуге противпожарне 
заштите и Главу 3.14 – Противпожарна заштита'', 
замењује се описом ''Укупно за функционалну 
класификацију 320 – Услуге противпожарне 
заштите - Противпожарна заштита''.   

Ознака за Главу 3.15, се брише. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 500 –Заштита 
животне средине, вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 423 и позиције 
252 – сузбијање зоонозе – третирање комараца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''7.000.000'' .  

После економске класификације  423 и 
позиције 253 – сузбијање зоонозе - Уништавање 
крпеља, додаје се нова Економска класификација 
423 – позиција 253/1 – Средства за стерилизацију 
паса, у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''1.000.000''. 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 500 – Заштита животне средине:   

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''160.500.000'' замењује се износом: ''88.109.535''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 13 – 
пренета неутрошена средства из ранијих година 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''70.390.465''. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 500 и Главу 3.15 – Заштита 
животне средине'', замењује се описом ''Укупно 
за функционалну класификацију 500 – Заштита 
животне средине''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
500 – Заштита животне средине – у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''160.500.000'' замењује се износом: 
''158.500.000''. 
 Ознака за Главу 3.16 се брише. 
 

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

 Економска класификација 425 – Накнада 
од експлоатације минералних сировина,  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''150.000.000'' замењује се износом: 
''130.000.000''. 

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 430 – Гориво и енергија: 

01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000.000'' замењује се износом: ''92.833.644''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 13 – 
Пренета неутрошена средства из ранијих година 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''37.166.356''.  
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 430 – Гориво и енергија и Главу 
3.16 – Минералне сировине'', замењује се описом 
''Укупно за функционалну класификацију 430 – 
Гориво и енергија – минералне сировине''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
430 – Гориво и енергија – Минералне сировине у  
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''150.000.000'' замењује се износом: 
''130.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 360 – Јавни 
ред и безбедност некласификован на другом 
месту 

Ознака за Главу 3.17 се брише. 
Средства за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина, вршиће се следеће 
измене:  

Економска класификација 463 – Средства 
за финансирање унапређења безбедности  
саобраћаја на путевима на територији града 
Зрењанина, замењује се економском 
класификацијом 423 – Услуге по уговору, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''55.000.000'' замењује се износом: 
''1.650.000''.  
 После Економске класификације 423 – 
Услуге по уговору, додаје се нова економска 
класификација 424 и нова позиција 255/1 – 
Специјализоване услуге, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''25.850.000''. 

После Економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге, додаје се нова 
Економска класификације 425 и позиција 255/2 – 
Текуће поправке и одржавање у колони  
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''17.000.000''. 

После Економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање, додаје се нова 
Економска класификације 511 и позиција 255/3 – 
Зграде и грађевински објекти у колони  Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''10.500.000''  

Извори финансирања за функционалну 
класификацију 360 – Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту: 
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01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''55.000.000'' замењује се износом: ''18.910.030''. 

После извора финансирања 01 – приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 13 – 
Пренета неутрошена средства из ранијих година 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''36.089.970''. 
 Опис ''укупно за функционалну 
класификацију 360 – Јавни ред и безбедност 
некласификован на другом месту и Главу 3.17 – 
Средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја'', замењује се описом '' 
Укупно за функционалну класификацију 360 - 
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту - Средства за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Ознака за главу ''3.18'' замењује 
се ознаком за Главу 3.10. Глава 3.10  Месне 
заједнице, вршиће се следеће измене: 

МЗ ''Арадац'' После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови – додаје 
се нова Економска класификација 422  и 
позиција 258/1 – Трошкови путовања у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно додаје се 
износ: ''25.000''. После Економске класификације 
422 –Трошкови путовања, додаје се нова 
Економска класифијација 424 – и позиција 258/2 
– Специјализоване услуге, у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало, и у колони Укупно додаје се износ 
''50.000''. Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање – у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''2.100.000'' и у  
колони Укупно износ: ''533.000'' замењује се 
износом ''2.633.000''. После Економске 
класификације 426 –Материјал - додаје се нова 
Економска класификација 481 и позиција 260/1 – 
Дотације невладиним организација у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало  и у колони Укупно додаје се 
износ: ''25.000'' 

Укупно МЗ ''Арадац''  у  колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''2.200.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.623.000'' 
замењује се износом: '''3.823.000'' 
 МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска 
класификација 421 – Стални трошкови –у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 

се износом: ''300.000'' у  колони Укупно износ: 
''240.000'' замењује се износом ''540.000''.  После 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови – додаје се нова Економска 
класификација 422  и позиција 263/1 – Трошкови 
путовања у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у  
колони Укупно додаје се износ: ''35.000''. После 
Економске класификације 422 – Трошкови 
путовања, додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција  263/2 – Услуге по 
уговору, – у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у  
колони Укупно додаје се износ: ''124.000''.  
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''14.712.000'' у  колони 
Укупно износ: ''292.000'' замењује се износом 
''15.004.000''. После Економске класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање – додаје се 
нова позиција 264/1 Економске класификације 
425, Текуће поправке и одржавање  - 
Самодопринос у колони Средства из буџета 01 и 
у колони Укупно додаје се износ: ''84.000''. 
Економска класификација 426 – Материјал -  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''71.000'' у  колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом ''171.000''. После 
Економске класификација 426 – Материјал  – 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 265/1, Дотације невладиним 
организацијама  -   у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''60.000'' 
После Економске класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама  – додаје се нова 
Економска класификација 482 и позиција 265/2, 
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: ''15.000''. После Економске класификација 
482 -  Порези, обавезне таксе и казне - додаје се 
нова Економска класификација 511 и позиција 
265/3, Зграде и грађевински објекти -   у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''5.067.000''. 

Укупно МЗ ''Б. Деспотовац''  у  колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''20.384.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.399.000'' 
замењује се износом: '''21.867.000'' 
 МЗ ''Бело Блато'' - После Економске 
класификације 421  – Стални трошкови – додаје 
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се нова Економска класификација 422  и 
позиција 270/1 – Трошкови путовања у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''70.000''. После Економске класификације 
422 – Трошкови путовања – додаје се нова 
позиција 270/2 Економске класификације 422, 
Трошкови путовања  - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно додаје 
се износ: ''100.000''. После Економске 
класификација 422 – Трошкови путовања - 
Самодопринос – додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 270/3, Услуге по 
уговору  - у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у  
колони Укупно додаје се износ: ''335.000''. 
Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос,  у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''500.000'', 
замењује се износом: ''600.000''. После 
Економске класификације 423  – Услуге по 
уговору - Самодопринос – додаје се нова 
Економска класификација 424  и позиција 271/1 
– Специјализоване услуге, у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''20.000''. Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање -  у колони Средства из 
буџета 01 – износ: ''245.000'' замењује се 
износом: ''215.000'' и у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''11.025.000'' и у  
колони Укупно износ: ''245.000'' замењује се 
износом ''11.240.000''. Економска класификација 
425 - Текуће поправке и одржавање  - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''900.000''. Економска класификација 
426 – Материјал -  у колони Средства из буџета 
01 – износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''130.000'' и у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''130.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом 
''260.000''. Економска класификација 426 - 
Материјал  - Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01   и у колони Укупно износ: 
''223.000'' замењује се износом: ''423.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама  - Самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01   и у колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''400.000''. После Економске класификације 481  
– Дотације невладиним организација - 
Самодопринос – додаје се нова Економска 
класификација 482  и позиција 277/1 – 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: 
''20.000''. 

Укупно МЗ ''Б. Блато''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''3.328.000'' 
замењује се износом: ''4.328.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''11.600.000'' 

У колони Укупно износ: ''3.328.000'' 
замењује се износом: '''15.928.000'' 
 МЗ ''Ботош'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''277.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом 
''677.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца – у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''50.000'' и у  колони Укупно износ: 
''72.000'' замењује се износом ''122.000''. После 
Економске класификације 412  – Социјални 
доприноси на терет послодавца – додаје се нова 
Економска класификација 421  и позиција 279/1 
– Стални трошкови  у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''120.000''. Економска класификација 421 – 
Стални трошкови - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''500.000''. После 
Економске класификације 422  – Трошкови 
путовања - Самодопринос – додаје се нова 
Економска класификација 423  и позиција 281/1 
– Услуге по уговору,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору - Самодопринос  - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''265.000''. 
Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге - Самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''65.000'' замењује се износом: 
''100.000''. Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање – у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''15.030.000'' и у  колони Укупно износ: 
''341.000'' замењује се износом ''15.371.000''. 
Економска класификација 426 – Материјал – у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''55.000 '' и у  колони Укупно износ: 
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''150.000'' замењује се износом ''205.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''225.000'' замењује се износом: 
''500.000''. Економска класификација 482 – 
Позиција 287 – Порези, обавезне таксе и казне – 
Самодопринос - замењује се новом Економском 
класификацијом 511 – Зграде и грађевински 
објекти – Самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''550.000'' 
замењује се износом: ''1.425.000''. После 
Економске класификације 511  – Зграде и 
грађевински објекти - Самодопринос – додаје се 
нова позиција 287/1 Економске класификације – 
Зграде и грађевински објекти,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''151.055.000''.  

Укупно МЗ ''Ботош''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''2.463.000'' замењује се 
износом: ''3.813.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''166.687.000'' 

У колони Укупно износ: ''2.463.000'' 
замењује се износом: '''170.500.000'' 
  МЗ ''Елемир'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – Самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''1.814.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''. Економска 
класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''325.000'' замењује се износом: ''358.000''. После 
Економске класификације 412 – Социјални 
допринос на терет послодавца - Самодопринос – 
додаје се нова Економска класификација 421  и 
позиција 291/1 – Стални трошкови ,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''5.5000.000''. После Економске 
класификације 422 –Трошкови путовања - 
Самодопринос – додаје се нова Економска 
класификација 423  и позиција 293/1 – Услуге по 
уговору,  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''400.000''. Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''250.000'' замењује се 
износом: ''450.000''. После Економске 
класификације 423 –Услуге по уговору- 
Самодопринос – додаје се нова Економска 
класификација 424  и позиција 294/1 – 
Специјализоване услуге,  у колони Средства из 

сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''1.200.000''. 
Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге – Самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''1.700.000''. Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање – у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом ''6.600.000'' и у колони Укупно износ: 
''582.000'' замењује се износом ''7.182.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''600.000''. 
Економска класификација 426 – Материјал –у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ ''0'' замењује се 
износом: ''1.290.000''  у  колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом ''1.490.000''. После 
Економске класификације 426 –Материјал - 
Самодопринос – додаје се нова Економска 
класификација 472 и позиција 299/1 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета,  у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. После Економске класификације 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета – додаје 
се нова Економска класификација 481  и 
позиција 299/2 – Дотације невладиним 
организацијама,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''3.135.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''4.000.000'' замењује се износом: 
''5.000.000''. После Економске класификације 481 
–Дотације невладиним организацијама - 
Самодопринос – додаје се нова Економска 
класификација 482  и позиција 300/1 – Порези, 
обавезне таксе и казне,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''125.000''. 
После Економске класификације 482 –Порези, 
обавезне таксе и казне - Самодопринос – додаје 
се нова Економска класификација 511  и 
позиција 301/1 – Зграде и грађевински објекти,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''41.000.000''. Економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински 
објекти – Самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''41.000'' 
замењује се износом: ''222.000''. После 
Економске класификације 511 –Зграде и 
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грађевински објекти – Самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 512  и позиција 
302/1 – Машине и опрема,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''750.000''. 

Укупно МЗ ''Елемир''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''10.562.000'' замењује се 
износом: ''12.962.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''60.100.000'' 

У колони Укупно износ: ''10.562.000'' 
замењује се износом: '''73.062.000'' 
 МЗ ''Ечка'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''680.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''440.000'' замењује се износом 
''1.120.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца – у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''121.000'' и у  колони Укупно износ: 
''79.000'' замењује се износом ''200.000''. После 
Економске класификације 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца - Самодопринос 
– додаје се нова Економска класификација 414  и 
позиција 307/1 – Социјална давања запосленима,  
у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно додаје се износ: ''200.000''. Економска 
класификација 421 – Стални трошкови – у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''350.000'' и у  колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом ''650.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''530.000''. После Економске 
класификације 423 –Услуге по уговору – 
Самодопринос, додаје се нова Економска 
класификација 424  и позиција 311/1 – 
Специјализоване услуге ,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''2.500.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''367.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''382.000'' замењује се износом 
''749.000''. Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање – Самодопринос - 

у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''220.000'' замењује се износом: 
''120.000''. Економска класификација 426 – 
Материјал – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''450.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом 
''750.000''. Економска класификација 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – Самодопринос - 
у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''50.000'' замењује се износом: 
''70.000''. После Економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – Самодопринос, 
додаје се нова Економска класификација 513  и 
позиција 317/1 –Остале некретнине и опрема – 
Самодопринос, у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно додаје се износ: ''200.000''.  

Укупно МЗ ''Ечка''  у  колони Средства из 
буџета 01 износ: ''3.501.000'' замењује се 
износом: ''4.401.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''4.468.000'' 

У колони Укупно износ: ''3.501.000'' 
замењује се износом: '''8.869.000'' 
 МЗ ''Јанков Мост'' – После економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца - додаје се нова Економска 
класификација 421  и позиција 319/1 –Стални 
трошкови,  у колони Средства из буџета 01  и у 
колони Укупно додаје се износ: ''150.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''100.000''. Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''550.000''. После 
Економске класификације 481 –Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос, 
додаје се нова Економска класификација 511  и 
позиција 325/1 – Зграде и грађевински објекти,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''5.000.000''. Економска 
класификација 512 – Машине и опрема – 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. 

Укупно МЗ ''Јанков Мост''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''2.198.000'' 
замењује се износом: ''1.848.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''5.000.000'' 
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У колони Укупно износ: ''2.198.000'' 
замењује се износом: '''6.848.000'' 

МЗ ''Клек'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) – Самодопринос - у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''360.000''. Економска 
класификација 412 – Социјални самодоприноси 
на терет послодавца – Самодопринос - у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''54.000'' замењује се износом: ''65.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови  – Самодопринос - у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''240.000'' 
замењује се износом: ''370.000''. Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''10.000.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''347.000'' замењује се износом 
''10.347.000''. Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање – Самодопринос - 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.256.000'' замењује се износом: 
''1.325.000''. 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: ''500.000''. Економска класификација 
482 – Порези, обавезне таксе и казне– 
Самодопринос - у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''180.000''. 

Укупно МЗ ''Клек''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''9.155.000'' замењује се 
износом: ''9.655.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''10.000.000'' 

У колони Укупно износ: ''9.155.000'' 
замењује се износом: '''19.655.000'' 
 МЗ ''Книћанин'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''210.000'' и у  
колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се 
износом ''660.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
– у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''40.000'' и у  колони Укупно износ: 
''81.000'' замењује се износом ''121.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''50.000'' и у  колони 

Укупно износ: ''326.000'' замењује се износом 
''376.000''. Економска класификација 426 – 
Материјал – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''50.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''111.000'' замењује се износом 
''161.000''. После Економске класификације 426 –
Материјал – Самодопринос, додаје се нова 
Економска класификација 481  и позиција 350/1 
– Дотације невладиним организацијама,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''150.000''. После Економске 
класификације 482 –Порези, обавезне таксе и 
казне – Самодопринос, додаје се нова Економска 
класификација 511  и позиција 352/1 – Зграде и 
грађевински објекти,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''6.874.000''.  

Укупно МЗ ''Книћанин''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''7.374.000'' 

У колони Укупно износ: ''2.368.000'' 
замењује се износом: '''9.742.000'' 
 МЗ ''Лазарево'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''577.000'' и у  
колони Укупно износ: ''530.000'' замењује се 
износом ''1.107.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
– у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''103.000'' и у  колони Укупно износ: 
''95.000'' замењује се износом ''198.000''. После 
Економске класификације 412 –Социјални 
доприноси на терет послодавца – Самодопринос, 
додаје се нова Економска класификација 421  и 
позиција 356/1 – Стални трошкови,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''370.000''. После Економске 
класификације 421 –Стални трошкови – 
Самодопринос, додаје се нова Економска 
класификација 422  и позиција 357/1 – Трошкови 
путовања,  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''105.000''. После 
Економске класификације 422 – Трошкови  
путовања –додаје се нова Економска 
класификација 423  и позиција 357/2 – Услуге по 
уговору,  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''700.000''. После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
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уговору- Самодопринос –додаје се нова 
Економска класификација 424  и позиција 358/1 
– Специјализоване услуге,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''130.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''19.100.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''430.000'' замењује се износом 
''19.530.000''. Економска класификација 426 – 
Материјал – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''150.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''133.000'' замењује се износом 
''283.000''. После Економске класификације 426 – 
Материјал- Самодопринос –додаје се нова 
Економска класификација 481  и позиција 363/1 
– Дотације невладиним организацијама,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''220.000''. После Економске 
класификације 481 – Дотације невладиним 
организацијама - Самодопринос –додаје се нова 
Економска класификација 511  и позиција 364/1 
– Зграде и грађевински објекти,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''13.085.000''. После Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински 
објекти - Самодопринос –додаје се нова 
Економска класификација 512  и позиција 365/1 
– Машине и опрема,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''100.000''.  

Укупно МЗ ''Лазарево''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''34.640.000'' 

У колони Укупно износ: ''8.238.000'' 
замењује се износом: '''42.878.000'' 

МЗ ''Лукино Село'' – После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови–додаје се 
нова Економска класификација 423  и позиција 
369/1 – Услуге по уговору,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''150.000''. 
После Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору –додаје се нова позиција 369/2  
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору, - Самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно додаје се износ: 
''23.000''. Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање – у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''150.000'' и у  
колони Укупно износ: ''188.000'' замењује се 

износом ''338.000''. После Економске 
класификације 426 – Материјал –додаје се нова 
Економска класификација 481  и позиција 371/1 
– Дотације невладиним организацијама - 
Самодопринос  - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно додаје се износ: ''20.000''. 

Укупно МЗ ''Лукино Село''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''922.000'' замењује 
се износом: ''965.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: ''300.000'' 

У колони Укупно износ: ''922.000'' 
замењује се износом: '''1.265.000'' 

МЗ ''Лукићево'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  – Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''198.000'' замењује се износом: ''336.000''. 
Економска класификација 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца  – Самодопринос 
- у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''36.000'' замењује се износом: 
''61.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови - Самодопринос– додаје се 
нова Економска класификација 423  и позиција 
376/1 – Услуге по уговору,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''5.000.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''16.140.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''74.000'' замењује се износом 
''16.214.000''. Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање  – Самодопринос  
- у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''388.000'' замењује се износом: 
''825.000''. После Економске класификације 481 – 
Дотације невладиним организацијама - 
Самодопринос– додаје се нова Економска 
класификација 511  и позиција 383/1 – Зграде и 
грађевински објекти,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''8.000.000''. 
После Економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти - додаје се нова Економска 
класификација 512  и позиција 383/2 – Машине и 
опрема – Самодопринос -  у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. 

Укупно МЗ ''Лукићево''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''5.109.000'' 
замењује се износом: ''5.809.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''29.140.000'' 
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У колони Укупно износ: ''5.109.000'' 
замењује се износом: '''34.949.000'' 

МЗ ''Меленци'' – После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови–додаје се 
нова Економска класификација 423  и позиција 
386/1 – Услуге по уговору,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''3.000.000''. 
После Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору –додаје се нова Економска 
класификација 424  и позиција 386/2 – 
Специјализоване услуге,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''2.000.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''15.000.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''819.000'' замењује се износом 
''15.819.000''. Економска класификација 426 – 
Материјал – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''500.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''332.000'' замењује се износом 
''832.000''. После Економске класификације 426 – 
Материјал –додаје се нова Економска 
класификација 481 и позиција 388/1 – Дотације 
невладиним организацијама,  у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''800.000''. После Економске класификације 481 – 
Дотације невладиним организацијама –додаје се 
нова Економска класификација 511  и позиција 
388/2 –Зграде и грађевински објекти,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''57.000.000''. После Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински 
објекти –додаје се нова Економска 
класификација 512  и позиција 388/3 – Машине и 
опрема,  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''1.500.000''. 

Укупно МЗ ''Меленци''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''79.800.000'' 

У колони Укупно износ: ''2.135.000'' 
замењује се износом: '''81.935.000'' 

МЗ ''Михајлово'' – Економска 
класификација 421 - Стални трошкови – у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''100.000'' и у  колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом ''400.000''. После 
Економске класификације 421 - Стални 
трошкови - додаје се нова Економска 

класификација 423 и позиција 391/1 - Услуге по 
уговору, у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''3.950.000''. Економска 
класификација 425 - Текуће поправке и 
одржавање - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''2.183.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''165.000'' замењује се износом 
''2.348.000''. После Економске класификације 425 
- Текуће поправке и одржавање –додаје се нова 
позиција 392/1  Економске класификације 425 - 
Текуће поправке и одржавање, - Самодопринос  - 
у колони Средства из буџета 01 и у колони 
Укупно додаје се износ: ''68.000''. Економска 
класификација 426 - Материјал - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''500.000'' и у  колони Укупно износ: 
''76.000'' замењује се износом ''576.000''. После 
Економске класификације 426 – Материјал – 
додаје се нова Економска класификација 481  и 
позиција 393/1 – Дотације невладиним 
организацијама,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''180.000''. 
После Економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организација –додаје се нова 
позиција 393/2  Економске класификације 481 – 
Дотације невладиним организацијама, - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 
После Економске класификације 481 – Дотација 
невладиним  организацијама - Самодопринос – 
додаје се нова Економска класификација 511  и 
позиција 393/3 – Зграде и грађевински објекти,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''300.000''. После Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински 
објекти – додаје се нова Економска 
класификација 512  и позиција 393/4 – Машине и 
опрема,  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''50.000''.  

Укупно МЗ ''Михајлово''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.178.000'' 
замењује се износом: ''1.296.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''7.263.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.178.000'' 
замењује се износом: '''8.559.000'' 

МЗ ''Орловат'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
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износ: ''0'' замењује се износом: ''123.000'' и у  
колони Укупно износ: ''410.000'' замењује се 
износом ''533.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
– у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''22.000'' и у  колони Укупно износ: 
''74.000'' замењује се износом ''96.000''. После 
Економске класификације  421 – Стални 
трошкови – додаје се нова Економска 
класификација 422  и позиција 396/2 – Трошкови 
путовања,  у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''25.000''. После 
Економске класификације 422 – Трошкови 
путовања –додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 396/1 – Услуге по 
уговору -  у колони Средства из буџета 01 додаје 
се износ ''15.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
додаје се износ: ''150.000'' и у колони Укупно 
додаје се износ: ''165.000''. После Економске 
класификације  423 – Услуге по уговору – додаје 
се нова Економска класификација 424  и 
позиција 396/3 – Специјализоване услуге,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''60.000''. Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''1.739.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''272.000'' замењује се износом 
''2.011.000''. Економска класификација 426 – 
Материјал – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''80.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом 
''180.000''. После Економске класификације  426 
– Материјал – додаје се нова Економска 
класификација 481  и позиција 398/1 – Дотације 
невладиним организацијама,  у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''130.000''. После Економске класификације  481 
– Дотације невладиним организацијама – додаје 
се нова Економска класификација 482  и 
позиција 398/2 – Порези, обавезне таксе и казне,  
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''20.000''.  

Укупно МЗ ''Орловат''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.036.000'' 
замењује се износом: ''1.051.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''2.349.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.036.000'' 
замењује се износом: '''3.400.000'' 

МЗ ''Перлез'' Економска класификација 
411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''629.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''420.000'' замењује се износом 
''1.049.000''. Економска класификација 412 - 
Социјални доприноси на терет послодавца - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''138.000'' и у  колони Укупно износ: 
''75.000'' замењује се износом ''213.000''. После 
Економске класификације  412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца – Самодопринос 
- додаје се нова Економска класификација 421 и 
позиција 402/1 - Стални трошкови, у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''78.000''. После Економске класификације  
421 – Стални трошкови  - Самодопринос – 
додаје се нова Економска класификација 423  и 
позиција 403/1 – Услуге по уговору,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''50.000''. После Економске класификације  
423 – Услуге по уговору - Самодопринос – 
додаје се нова Економска класификација 424  и 
позиција 404/1 – Специјализоване услуге,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''50.000''. Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''10.100.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''585.000'' замењује се износом 
''10.685.000''. Економска класификација 426 – 
Материјал – у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''100.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''200.000'' замењује се износом 
''300.000''. После Економске класификације  426 
– Материјал - Самодопринос – додаје се нова 
Економска класификација 481  и позиција 409/1 
– Дотације невладиним организацијама,  у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''200.000''. После Економске 
класификације  482 – Порези, обавезне таксе и 
казне - Самодопринос – додаје се нова 
Економска класификација 511  и позиција 411/1 
– Зграде и грађевински објекти,  у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''5.100.000''.  
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Укупно МЗ ''Перлез''  У колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''16.445.000'' 

У колони Укупно износ: ''5.280.000'' 
замењује се износом: '''21.725.000'' 

МЗ ''Стајићево'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''738.000'' замењује се износом: ''750.000''. 
Економска класификација 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца - Самодопринос 
- у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''132.000'' замењује се износом: 
''150.000''. Економска класификација 421 - 
Стални трошкови  - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''400.000''. 
Економска класификација 423 - Услуге по 
уговору  - Самодопринос  - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. Економска 
класификација 424 - Специјализоване услуге - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''350.000''. Економска класификација 
425 - Текуће поправке и одржавање - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''300.000'' и у  колони Укупно износ: 
''429.000'' замењује се износом ''729.000''. 
Економска класификација 425 - Текуће поправке 
и одржавање - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно износ: 
''750.000'' замењује се износом: ''700.000''. 
Економска класификација 426 - Материјал - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''150.000'' замењује се 
износом: ''350.000''. Економска класификација 
481 - Дотације невладиним организацијама - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се 
износом: ''400.000''. Економска класификација 
511 - Зграде и грађевински објекти – 
Самодопринос-  у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''280.000'' замењује се 
износом: ''350.000''.  

Укупно МЗ ''Стајићево''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''4.109.000'' 
замењује се износом: ''4.859.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''300.000'' 

У колони Укупно износ: ''4.109.000'' 
замењује се износом: '''5.159.000'' 
 

МЗ ''Тараш'' - После Економске 
класификације 422 - Трошкови путовања - додаје 
се нова Економска класификација 423 и позиција 
428/1 - Услуге по уговору - Самодопринос -  у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно додаје се износ: ''40.000''. Економска 
класификација 425 - Текуће поправке и 
одржавање - Самодопринос у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно износ: ''230.000'' 
замењује се износом: ''160.000''. После 
Економске класификације 426 - Материјал - 
додаје се нова Економска класификација 512  и 
позиција 431/1 - Машине и опрема - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно додаје 
се износ: ''21.000''.  

Укупно МЗ ''Тараш''  У колони Укупно 
износ: ''1.297.000'' замењује се износом: 
'''1.288.000'' 
 МЗ ''Томашевац'' - После Економске 
класификације 426 - Материјал - додаје се нова  
Економска класификација 511  и позиција 437/1 - 
Зграде и грађевински објекти - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно додаје се 
износ: ''12.704.000''. 

Укупно МЗ ''Томашевац''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''12.704.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.268.000'' 
замењује се износом: '''13.972.000'' 
 МЗ ''Фаркаждин'' - После Економске 
класификације 421 - Стални трошкови - 
Самодопринос - додаје се нова  Економска 
класификација 422  и позиција 441/1 -Трошкови 
путовања - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''70.000''. После 
Економске класификација 422 - Трошкови 
путовања - додаје се нова  Економска 
класификација 423  и позиција 441/2 - Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''70.000''.  

Укупно МЗ ''Фаркаждин''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''140.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.275.000'' 
замењује се износом: '''1.415.000'' 

МЗ ''Чента'' - Економска класификација 
411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''140.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''430.000'' замењује се износом 
''570.000''. Економска класификација 412 - 
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Социјални доприноси на терет послодавца - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''25.000'' и у  колони Укупно износ: 
''78.000'' замењује се износом ''103.000''. После 
Економске класификацијЕ 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца - додаје се нова  
Економска класификација 414  и позиција 445/1 - 
Социјална давања запосленима - у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно додаје 
се износ: ''200.000''. Економска класификација 
421 - Стални трошкови - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''500.000'' и у  
колони Укупно износ: ''400.000'' замењује се 
износом ''900.000''. После Економске 
класификације 422 - Трошкови путовања - додаје 
се нова Економска класификација 423 и позиција 
447/1- Услуге по уговору - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ ''200.000''. 
Економска класификација 424 - Специјализоване 
услуге - у колони Средства из сопствених извора 
04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''5.000.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''100.000'' замењује се износом 
''5.100.000''. После Економске класификације 424 
- Специјализоване услуге - додаје се нова 
позиција 448/1 Економске класификације 424 - 
Специјализоване услуге, - Самодопринос  - у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
додаје се '' 137.000''. Економска класификација 
425 - Текуће поправке и одржавање - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''150.000'' и у  колони Укупно износ: 
''416.000'' замењује се износом ''566.000''. 
Економска класификација 426 - Материјал - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''105.000'' и у  колони Укупно износ: 
''194.000'' замењује се износом ''299.000''. После 
Економске класификације 426 - Материјал - 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 450/1 - Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ ''80.000''. 
После Економске класификације 481 - Дотације 
невладиним организацијама - додаје се нова 
Економска класификација 511 и позиција 450/2 - 
Зграде и грађевински објекти - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ ''2.237.000''.  

Укупно МЗ ''Чента''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''1.698.000'' замењује се 

износом: ''2.035.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''8.437.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.698.000'' 
замењује се износом: '''10.472.000'' 

МЗ ''Златица'' - Економска класификација 
411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''50.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''400.000'' замењује се износом 
''450.000''. Економска класификација 411 - Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде)  - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''210.000'' замењује се 
износом: ''20.000''. Економска класификација 412 
- Социјални доприноси на терет послодавца - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''9.000'' и у  колони Укупно износ: 
''72.000'' замењује се износом ''81.000''.  
Економска класификација 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца  - Самодопринос 
- у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''38.000'' замењује се износом: 
''3.000''. Економска класификација 421 - Стални 
трошкови  - Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''280.000''. После 
Економске класификације 421 - Стални 
трошкови - Самодопринос- додаје се нова 
Економска класификација 423 и позиција 455/1- 
Услуге по уговору - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ ''80.000''. 
Економска класификација 423 - Услуге по 
уговору  - Самодопринос у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''132.000'' 
замењује се износом: ''360.000''. После 
Економске класификације 423 - Услуге по 
уговору - Самодопринос- додаје се нова 
Економска класификација 424 и позиција 456/1- 
Специјализоване услуге - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ ''150.000''. 
Економска класификација 425 - Текуће поправке 
и одржавање  - Самодопринос у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''690.000'' 
замењује се износом: ''547.000''. Економска 
класификација 426 - Материјал - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''41.000'' и у  колони Укупно износ: 
''135.000'' замењује се износом ''176.000''. После 
Економске класификације 426 - Материјал - 
Самодопринос - додаје се нова Економска 
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класификација 472 и позиција 460/1- Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ ''25.000''. После Економске класификације 
472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
додаје се нова позиција 460/2 Економске 
класификације 472 - Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета, - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно додаје 
се износ: ''50.000''. После Економске 
класификације 472 - Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета - Самодопринос- додаје се 
нова Економска класификација 481 и позиција 
460/3 - Дотације невладиним организацијама - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''25.000''. Економска 
класификација 481 - Дотација невладиним 
организацијама  - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''120.000'' замењује се износом: ''170.000''. После 
Економске класификације 481 - Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос - 
додаје се нова Економска класификација 482 и 
позиција 461/1- Порези, обавезне таксе и казне - 
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''5.000''. После Економске 
класификације 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне - додаје се нова позиција 461/2 Економске 
класификације 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне - Самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно додаје се износ: 
''10.000''. 

Укупно МЗ ''Златица''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''385.000'' 

У колони Укупно износ: ''2.157.000'' 
замењује се износом: '''2.542.000'' 

МЗ ''Мужља'' - Економска класификација 
421 - Стални трошкови – Самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''35.000'' замењује се износом: 
''75.000''. Економска класификација 423 - Услуге 
по уговору  - Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''37.000'' 
замењује се износом: ''57.000''.  Економска 
класификација 425 - Текуће поправке и 
одржавање -  у колони Средства из буџета 01 - 
износ: ''97.000'' замењује се износом: ''1.315.000'', 
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''719.000'' и у  колони Укупно износ: 
''97.000'' замењује се износом ''2.034.000''. 
Економска класификација 425 - Текуће поправке 

и одржавање - Самодопринос - у колони 
Средства из буџета 01  и у колони Укупно износ: 
''15.000'' замењује се износом: ''50.000''. 
Економска класификација 426 - Материјал - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''60.000'' замењује се 
износом: ''76.000''. После Економске 
класификације 426 - Материјал - Самодопринос - 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 470/1- Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''300.000''. 
Економска класификација 481 - Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос - у 
колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''53.000'' замењује се износом: 
''70.000''.  

Укупно МЗ ''Мужља''  у  колони Средства 
из буџета 01 износ: ''1.045.000'' замењује се 
износом: ''2.391.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''1.019.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.045.000'' 
замењује се износом: '''3.410.000'' 

МЗ ''Граднулица'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''600.000'' и у  
колони Укупно износ: ''420.000'' замењује се 
износом ''1.020.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''108.000'' и у  колони Укупно износ: 
''74.000'' замењује се износом ''182.000''. 
Економска класификација 421 - Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''950.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''285.000'' замењује се износом 
''1.235.000''. После Економске класификације 421 
- Стални трошкови - додаје се нова позиција 
474/1 Економске класификације 421 - Стални 
трошкови - Самодопринос  - у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно додаје се износ: 
''168.000''. После Економске класификације 421 - 
Стални трошкови - Самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 422 и позиција 
474/2 - Трошкови путовања - у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. После Економске класификације 422 - 
Трошкови путовања - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 474/3 - Услуге по 
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уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''800.000''. Економска 
класификација 423 - Услуге по уговору - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''63.000'' замењује се 
износом: ''0''. После Економске класификације 
423 - Услуге по уговору - Самодопринос - додаје 
се нова Економска класификација 424 и позиција 
475/1- Специјализоване услуге - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''130.000''. После Економске 
класификације 424 - Специјализоване услуге - 
додаје се нова Економска класификација 425 и 
позиција 475/2 - Текуће поправке и одржавање - 
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''37.913.000''. Економска 
класификација 425 - Текуће поправке и 
одржавање - Самодопринос - у колони Средства 
из буџета 01  и у колони Укупно износ: ''315.000'' 
замењује се износом: ''832.000''. Економска 
класификација 511 - Зграде и грађевински 
објекти - Самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01  и у колони Укупно износ: ''122.000'' 
замењује се износом: ''119.000''. Економска 
класификација 426 - Материјал - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''500.000'' и у  колони Укупно износ: 
''15.000'' замењује се износом ''515.000''. После 
Економске класификације 426 - Материјал - 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 478/1 - Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''300.000''. 
После Економске класификације 481 - Дотације 
невладиним организацијама - додаје се нова 
Економска класификација 482 и позиција 478/2 - 
Порези, обавезне таксе и казне - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''100.000''. После Економске 
класификације 482 - Порези, обавезне таксе и 
казне - додаје се нова Економска класификација 
511 и позиција 478/3 - Зграде и грађевински 
објекти - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''10.000.000''. После 
Економске класификације 511 - Зграде и 
грађевински објекти - додаје се нова Економска 
класификација 512 и позиција 478/4 - Машина и 
опрема - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''501.000''.  

Укупно МЗ ''Граднулица''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.294.000'' 
замењује се износом: ''1.913.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''52.002.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.294.000'' 
замењује се износом: '''53.915.000'' 

МЗ ''Зелено поље'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''320.000'' и у  
колони Укупно износ: ''590.000'' замењује се 
износом ''910.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''220.000'' и у  колони Укупно износ: 
''106.000'' замењује се износом ''326.000''. 
Економска класификација 421 - Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''375.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''420.000'' замењује се износом 
''795.000''. После Економске класификације 421 - 
Стални трошкови -Самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 423 и позиција 
482/1 - Услуге по уговору - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''65.000''. 
После Економске класификације 425 - Текуће 
поправке и одржавање - Самодопринос - додаје 
се нова Економска класификација 426 и позиција 
483/1 - Материјал - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 

Укупно МЗ ''Зелено поље''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''1.030.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.526.000'' 
замењује се износом: '''2.556.000'' 

МЗ ''Вељко Влаховић'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''98.000'' и у  
колони Укупно износ: ''660.000'' замењује се 
износом ''758.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''18.000'' и у  колони Укупно износ: 
''119.000'' замењује се износом ''137.000''. После 
Економске класификације 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца - Самодопринос 
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- додаје се нова Економска класификација 415 и 
позиција 488/1 - Накнаде трошкова за запослене 
- Превоз на посао и са посла - у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''35.000''. После Економске класификације 421 - 
Стални трошкови  - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 489/1 - Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''1.060.000''. После 
Економске класификације 423 - Услуге по 
уговору - додаје се нова Економска 
класификација 424 и позиција 489/2 - 
Специјализоване услуге - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''1.650.000''. 
После Економске класификације 424 - 
Специјализоване услуге - додаје се нова 
Економска класификација 425 и позиција 489/3 - 
Текуће поправке и одржавање - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''130.000''. После Економске 
класификације 425 - Текуће поправке и 
одржавање - додаје се нова Економска 
класификација 426 и позиција 489/4 - Материјал 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''30.000''. После Економске 
класификације 426 - Материјал - додаје се нова 
Економска класификација 481 и позиција 489/5 - 
Дотације невладиним организацијама - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''50.000''. После Економске класификације 
481 - Дотације невладиним организацијама - 
додаје се нова Економска класификација 482 и 
позиција 489/6 - Порези, обавезне таксе и казне - 
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''30.000''. После Економске 
класификације 482 - Порези, обавезне таксе и 
казне - додаје се нова Економска класификација 
511 и позиција 489/7 - Зграде и грађевински 
објекти - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''5.900.000''. После 
Економске класификације 511 - Зграде и 
грађевински објекти - додаје се нова позиција 
489/8 Економске класификације 511 - Зграде и 
грађевински објекти - Самодопринос  - у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно додаје 
се износ: ''7.150.000''.  

Укупно МЗ ''Вељко Влаховић''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.579.000'' 
замењује се износом: ''8.729.000'' у колони 

Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''9.001.000'' 

У колони Укупно износ: ''1.579.000'' 
замењује се износом: '''17.730.000'' 

МЗ ''Доситеј Обрадовић'' - После 
Економске класификације 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца - Самодопринос 
- додаје се нова Економска класификација 414 и 
позиција 493/1 - Социјална давања запосленима - 
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''60.000''. После Економске 
класификације 414 - Социјална давања 
запосленима -додаје се нова Економска 
класификација 415 и позиција 493/2 - Накнаде 
трошкова за запослене - Превоз на посао и са 
посла - у колони Средства из сопствених извора 
04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''63.000''. Економска 
класификација 421 - Стални трошкови - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''440.000'' и у  колони Укупно износ: 
''300.000'' замењује се износом ''740.000''. После 
Економске класификације 421 - Стални 
трошкови - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 494/1 - Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''400.000''. После 
Економске класификације 423 - Услуге по 
уговору - додаје се нова позиција 494/2 
Економске класификације 423 - Услуге по 
уговору - Самодопринос  - у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно додаје се износ: 
''293.000''. После Економске класификације 423 - 
Услуге по уговору - Самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 425 и позиција 
494/3 - Текуће поправке и одржавање - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''21.187.000''. Економска класификација 
425 - Текуће поправке и одржавање - 
Самодопринос - у колони Средства из буџета 01  
и у колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''4.700.000''. После Економске 
класификације 425 - Текуће поправке и 
одржавање - Самодопринос - додаје се нова 
Економска класификација 426 и позиција 495/1 – 
Материјал - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''93.000''. После 
Економске класификације 426 - Материјал - 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 495/2 - Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
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сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''90.000''. 
После Економске класификације 481 - Дотације 
невладиним организацијама - додаје се нова 
Економска класификација 482 и позиција 495/3 – 
Порези, обавезне таксе и казне - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''30.000''.  

Укупно МЗ ''Доситеј Обрадовић''  у  
колони Средства из буџета 01 износ: ''3.102.000'' 
замењује се износом: ''7.595.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''22.363.000'' 

У колони Укупно износ: ''3.102.000'' 
замењује се износом: '''29.958.000'' 

МЗ ''Доља – Црни Шор'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''470.000'' и у  
колони Укупно износ: ''616.000'' замењује се 
износом ''1.086.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''100.000'' и у  колони Укупно износ: 
''111.000'' замењује се износом ''211.000''. После 
Економске класификације 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца - додаје се нова 
Економска класификација 415 и позиција 497/1 - 
Накнаде трошкова за запослене - Превоз на 
посао и са посла - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''50.000''. 
Економска класификација 421 - Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''120.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом 
''420.000''. После Економске класификације 421 - 
Стални трошкови - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 498/1 - Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''320.000''. После 
Економске класификације 423 - Услуге по 
уговору - додаје се нова Економска 
класификација 424 и позиција 498/2 - 
Специјализоване услуге - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''330.000''. 
После Економске класификације 424 - 
Специјализоване услуге - додаје се нова 
Економска класификација 425 и позиција 498/3 - 
Текуће поправке и одржавање - у колони 

Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''4.270.000''. Економска класификација 425 
- Текуће поправке и одржавање - Самодопринос 
- у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''2.209.000''. После Економске класификације 425 
- Текуће поправке и одржавање - Самодопринос 
- додаје се нова Економска класификација 426 и 
позиција 499/1 - Материјал - у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''200.000''. После Економске класификације 426 - 
Материјал - додаје се нова Економска 
класификација 481 и позиција 499/2 - Дотације 
невладиним организацијама - у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''150.000''. После Економске класификације 481 - 
Дотација невладиним организацијама - додаје се 
нова позиција 499/3 Економске класификације 
481 – Дотација невладиним организацијама- 
Самодопринос  - у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно додаје се износ: ''400.000''. 
После Економске класификације 481 - Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос - 
додаје се нова Економска класификација 482 и 
позиција 499/4 - Порези, обавезне таксе и казне - 
у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало и у  колони Укупно 
додаје се износ: ''170.000''. После Економске 
класификације 482 - Порези, обавезне таксе и 
казне - додаје се нова Економска класификација 
511 и позиција 499/5 - Зграде и грађевински 
објекти - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''250.000''. После 
Економске класификације 511 - Зграде и 
грађевински објекти- додаје се нова Економска 
класификација 512 и позиција 499/6 - Машине и 
опрема, у колони Средства из сопствених извора 
04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''270.000''. 

Укупно МЗ ''Доља – Црни Шор''  у  
колони Средства из буџета 01 износ: ''2.527.000'' 
замењује се износом: ''3.636.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''6.700.000'' 

У колони Укупно износ: ''2.527.000'' 
замењује се износом: '''10.336.000'' 

МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''83.000'' и у  
колони Укупно износ: ''413.000'' замењује се 
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износом ''496.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''15.000'' и у  колони Укупно износ: 
''74.000'' замењује се износом ''89.000''. 
Економска класификација 421 - Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''80.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''240.000'' замењује се износом 
''320.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови- додаје се нова Економска 
класификација 422 и позиција 502/1 – Трошкови 
путовања - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''18.000''. После 
Економске класификације 422 – Трошкови 
путовања - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 502/2 – Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''105.000''. После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору - додаје се нова позиција 502/3 
Економске класификације 423 -  Услуге по 
уговору - Самодопринос - у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. После Економске класификације 423 – 
Услуге по уговору - Самодопринос - додаје се 
нова Економска класификација 425 и позиција 
502/4 – Текуће поправке и одржавање - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''2.130.000''. Економска класификација 425 
- Текуће поправке и одржавање – Самодопринос-  
у колони Средства из буџета 01  и у колони 
Укупно износ: ''40.000'' замењује се износом: 
''106.000''. После Економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање - Самодопринос - 
додаје се нова Економска класификација 426 и 
позиција 503/1 – Материјал - у колони Средства 
из сопствених извора 04 осталих извора 13 и 
остало и у  колони Укупно додаје се износ: 
''100.000''. После Економске класификације 426 – 
Материјал - додаје се нова Економска 
класификација 511 и позиција 503/2 – Зграде и 
грађевински објекти - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''600.000''. 

Укупно МЗ ''Сава Ковачевић''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''767.000'' замењује 
се износом: ''933.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''3.131.000'' 

У колони Укупно износ: ''767.000'' 
замењује се износом: '''4.064.000'' 

МЗ ''Шумица'' - Економска 
класификација 421 – Стални трошкови - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''50.000'' и у  колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом ''250.000''.  

Укупно МЗ ''Шумица''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''50.000'' 

У колони Укупно износ: ''720.000'' 
замењује се износом: '''770.000' 
 МЗ ''Жарко Зрењанин'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''274.000'' и у  
колони Укупно износ: ''450.000'' замењује се 
износом ''724.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''50.000'' и у  колони Укупно износ: 
''81.000'' замењује се износом ''131.000''. После 
Економске класификације 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца - додаје се нова 
Економска класификација 415 и позиција 508/1 - 
Накнаде трошкова за запослене - Превоз на 
посао и са посла - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''80.000'' . 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови  - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''753.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''420.000'' замењује се износом 
''1.173.000''. После Економске класификације 421 
– Стални трошкови - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 509/1 – Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''100.000'' . После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору - додаје се нова Економска 
класификација 425 и позиција 509/2 – Текуће 
поправке и одржавање - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''110.000'' . 
После Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање - додаје се нова 
Економска класификација 426 и позиција 509/3 - 
Материјал - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''120.000'' . После 
Економске класификације 426 – Материјал - 
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додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 509/4 – Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''40.000'' . 
После Економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама - додаје се нова 
Економска класификација 511 и позиција 509/5 – 
Зграде и грађевински објекти - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''4.800.000'' . 

Укупно МЗ ''Жарко Зрењанин''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''6.327.000'' 

У колони Укупно износ: ''951.000'' 
замењује се износом: '''7.278.000'' 

МЗ ''Центар'' - Економска класификација 
411 - Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''500.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''650.000'' замењује се износом 
''1.150.000''. Економска класификација 412 - 
Социјални доприноси на терет послодавца - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''60.000'' и у  колони Укупно износ: 
''116.000'' замењује се износом ''176.000''. После 
Економске класификације 412 - Социјални 
доприноси на терет послодавца - додаје се нова 
Економска класификација 415 и позиција 511/1 - 
Накнаде трошкова за запослене - Превоз на 
посао и са посла - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''20.000'' . 
После Економске класификације 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла - додаје се нова Економска класификација 
416 и позиција 511/2 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''10.000'' . 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''1.153.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''180.000'' замењује се износом 
''1.333.000''. После Економске класификације 421 
– Стални трошкови - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 512/1 – Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''82.000''. После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору - додаје се нова Економска 

класификација 425 и позиција 512/2 – Текуће 
поправке и одржавање - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''50.000'' . 
После Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање - додаје се нова 
Економска класификација 426 и позиција 512/3 – 
Материјал - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''27.000'' . После 
Економске класификације 426 - Материјал - 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 512/4 – Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''10.000''. 
После Економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама - додаје се нова 
Економска класификација 482 и позиција 512/5 – 
Порези, обавезне таксе и казне - у колони 
Средства из сопствених извора 04 осталих 
извора 13 и остало и у  колони Укупно додаје се 
износ: ''2.000''.  

Укупно МЗ ''Центар''  У колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: 
''1.914.000'' 

У колони Укупно износ: ''946.000'' 
замењује се износом: '''2.860.000'' 

МЗ ''Никола Тесла'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''120.000'' и у  
колони Укупно износ: ''410.000'' замењује се 
износом ''530.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''40.000'' и у  колони Укупно износ: 
''74.000'' замењује се износом ''114.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''90.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом 
''390.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови  - додаје се нова Економска 
класификација 422 и позиција 515/1 – Трошкови 
путовања - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''20.000''. После 
Економске класификације 422 – Трошкови 
путовања - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 515/2 – Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
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Укупно додаје се износ: ''180.000''. После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору - додаје се нова Економска 
класификација 425 и позиција 515/3 – Текуће 
поправке и одржавање - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''157.000''. 
После Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање - додаје се нова 
Економска класификација 426 и позиција 515/4 – 
Материјал - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''50.000''. После 
Економске класификације 426 – Материјал - 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 515/5 – Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''5.000''.  

Укупно МЗ ''Никола Тесла''  У колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''0'' замењује се 
износом: ''662.000'' 

У колони Укупно износ: ''784.000'' 
замењује се износом: '''1.446.000'' 

МЗ ''Соња Маринковић'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''337.000'' и у  
колони Укупно износ: ''660.000'' замењује се 
износом ''997.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''60.000'' и у  колони Укупно износ: 
''119.000'' замењује се износом ''179.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''2.300.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''180.000'' замењује се износом 
''2.480.000''. После Економске класификације 421 
– Стални трошкови - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 518/1 – Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''320.000''.  После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору - додаје се нова Економска 
класификација 425 и позиција 518/2 – Текуће 
поправке и одржавање - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''370.000''. 
После Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање - додаје се нова 
Економска класификација 426 и позиција 518/3 – 

Материјал - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''175.000''.  

Укупно МЗ ''Соња Маринковић''  У 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''3.562.000'' 

У колони Укупно износ: ''959.000'' 
замењује се износом: '''4.521.000'' 

МЗ ''Берберско - Болница'' - Економска 
класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
износ: ''0'' замењује се износом: ''615.000'' и у  
колони Укупно износ: ''410.000'' замењује се 
износом ''1.025.000''. Економска класификација 
412 - Социјални доприноси на терет послодавца 
- у колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''110.000'' и у  колони Укупно износ: 
''74.000'' замењује се износом ''184.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''23.000'' и у  колони 
Укупно износ: ''240.000'' замењује се износом 
''263.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови - додаје се нова Економска 
класификација 423 и позиција 521/1 – Услуге по 
уговору - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''42.000''.  После 
Економске класификације 423 – Услуге по 
уговору - додаје се нова Економска 
класификација 425 и позиција 521/2 – Текуће 
поправке и одржавање - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''10.000''. 
После Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање - додаје се нова 
Економска класификација 426 и позиција 521/3 – 
Материјал - у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у  колони 
Укупно додаје се износ: ''8.000''. После 
Економске класификације 426 – Материјал - 
додаје се нова Економска класификација 481 и 
позиција 521/4 – Дотације невладиним 
организацијама - у колони Средства из 
сопствених извора 04 осталих извора 13 и остало 
и у  колони Укупно додаје се износ: ''67.000''.  

Укупно МЗ ''Берберско – Болница''  У 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''875.000'' 

У колони Укупно износ: ''724.000'' 
замењује се износом: '''1.599.000'' 
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МЗ ''Мала Америка'' - После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде)  - додаје се нова позиција 
522/1 Економске класификације 411 -  Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) – По 
Решењу пореске управе - у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно додаје се износ: 
''189.000''. - После Економске класификације 412 
– Социјални доприноси на терет послодавца  - 
додаје се нова позиција 523/1 Економске 
класификације 412 - Социјални доприноси на 
терет послодавца – По Решењу пореске управе - 
у колони Средства из буџета 01 и у колони 
Укупно додаје се износ: ''171.000''. Економска 
класификација 421 – Стални трошкови - у 
колони Средства из сопствених извора 04 
осталих извора 13 и остало износ: ''0'' замењује 
се износом: ''650.000'' и у  колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом ''850.000''.  

Укупно МЗ ''Мала Америка''  у  колони 
Средства из буџета 01 износ: ''872.000'' замењује 
се износом: ''1.232.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''0'' замењује се износом: ''650.000'' 

У колони Укупно износ: ''872.000'' 
замењује се износом: '''1.882.000'' 

Економска класификација 425 и позиција 
526 – Средства за развој месних заједница – у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''30.000.000'' замењује се износом: 
''40.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 160:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''128.795.000'' замењује се износом: ''120.660.001'' 
 04 – сопствени приходи буџетских 
корисника у колони Средства из сопствених 
извора 04 осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупно износ: ''0'' замењује се износом: 
''589.002.000''  

07 – донације од осталих нивоа власти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''0'' замењује се износом: ''18.332.000'' 

13 – пренета неутрошена средства из 
ранијих година у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''0'' замењује се износом: 
''22.883.999'' 

Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 160- Опште јавне услуге које 
нису класификоване на другом месту и Главу 
3.18 - Месне заједнице'' замењује се описом 
''Укупно за функционалну класификацију 160 - 
Опште јавне услуге које нису класификоване на 
другом месту и Главу 3.10 - Месне заједнице''. 

Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом месту и Главу 3.10 - 

Месне заједнице у  колони Средства из буџета 
01 износ: ''128.795.000'' замењује се износом: 
''161.876.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: ''0'' 
замењује се износом: ''589.002.000''.  

У колони Укупно износ: ''128.795.000'' 
замењује се износом: '''750.878.000'' 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, ознака за Главу ''3.19'', замењује се 
ознаком за Главу ''3.11'',  Глава 3.11 ЈП 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'',  вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''438.366.000'' замењује се износом 
''438.689.000'' и у колони Укупно износ: 
''3.332.666.000'' замењује се износом: 
''3.332.989.000''.  
 Извори финансирања за функцију 620:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''956.452.000'' замењује се износом: 
''856.775.000''.  

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: 
''100.000.000''. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 620 – Развој заједнице и Главу 
3.19 - ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'', замењује се описом ''Укупно 
за функционалну класификацију 620 – Развој 
заједнице и Главу 3.11  - ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620  и Главу 3.11 у колони Средства из буџета 
износ: ''956.452.000'' замењује  се износом 
''956.775.000'' и у колони Укупно износ: 
''4.318.142.000'' замењује се износом: 
''4.318.465.000''. 
 Ознака за Главу 3.20 се брише. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 630 – Водоснабдевање  и Главу 
3.20 - ЈКП ''Водовод и канализација'', замењује се 
описом ''Укупно за функционалну 
класификацију 630 – Водоснабдевање  - ЈКП 
''Водовод и канализација''.   
 Ознака за Главу 3.21 се брише. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 510 – Управљање отпадом   и 
Главу 3.21 - ЈКП ''Чистоћа и зеленило'', замењује 
се описом ''Укупно за функционалну 
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класификацију 510 – Управљање отпадом  - ЈКП 
''Чистоћа и зеленило''.   
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту,  ознака за 
Главу ''3.22'', замењује се ознаком за Главу 
''3.12'', Глава 3.12 ЈКП ''Пијаце и паркинзи'',  
вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''7.600.000'' замењује се износом 
''4.500.000'' и у колони Укупно износ: ''7.650.000'' 
замењује се износом ''4.550.000'' 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''20.000.000'' замењује се износом 
''23.100.000'' и у колони Укупно износ: 
''20.240.000'' замењује се износом: ''23.340.000''. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 660 – Стамбени развој и развој 
заједнице некласификоване  на другом месту и 
Главу 3.22 - ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин'', 
замењује се описом ''Укупно за функционалну 
класификацију – Стамбени развој и развој 
заједнице некласификоване  на другом месту и 
Главу 3.12 - ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, ознака за Главу ''3.23'', 
замењује се ознаком за Главу ''3.13'',  Глава 
3.13 ЈП ''Градска стамбена агенција'' 
Зрењанин, вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''24.000.000'' замењује се износом 
''36.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''59.000.000'' замењује се износом: ''71.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 610:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''89.000.000'' замењује се износом: ''101.000.000''. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 610 – Стамбени развој и Главу 
3.23 - ЈП ''Градска стамбена агенција'' 
Зрењанин'', замењује се описом ''Укупно за 
функционалну класификацију 610 – Стамбени 
развој и Главу 3.13 - ЈП ''Градска стамбена 
агенција'' Зрењанин''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 и Главу 3.13 у колони Средства из буџета 
износ: ''89.000.000 замењује  се износом 
''101.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''128.100.000'' замењује се износом: 
''140.100.000''. 

 Раздео 3 – Градска управа – 
функционална класификација 473 – Туризам, 
ознака за Главу 3.24 замењује се ознаком за 
Главу 3.14. Глава 3.14 ЈП ''Туристички 
центар града Зрењанина'', вршиће се следеће 
измене:  
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 473 – Туризам и Главу 3.24 – ЈП 
''Туристички центар града Зрењанина'' замењује 
се описом ''Укупно за функционалну 
класификацију 473 – Туризам и главу 3.14 – ЈП 
''Туристички центар града Зрењанина''. 
 Ознака за Главу 3.25 се брише. 
 

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

Економска класификација 451- ЈП ''Радио 
Зрењанин'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''22.000.000'' замењује се 
износом ''22.500.000''. 
 Извори финансирања за функцију 830:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''22.000.000'' замењује се износом: ''22.500.000''. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 830 – Јавно информисање и 
Главу 3.25 - ЈП ''Радио Зрењанин'', замењује се 
описом ''Укупно за функционалну 
класификацију 830 – Јавно информисање  - ЈП 
''Радио Зрењанин''.                         
 Укупно за функционалну класификацију 
830 Јавно информисање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''22.000.000'' 
замењује се износом: ''22.500.000''. 
 Ознака за Главу 3.26 се брише. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 436 – Остала 
енергија, ЈКП ''Градска топлана'',  вршиће се 
следеће измене:  
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 436 – Остала енергија  и Главу 
3.26 - ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин'', 
замењује се описом ''Укупно за функционалну 
класификацију 436 – Остала енергија   - ЈКП 
''Градска топлана'' Зрењанин''.  
              Извори финансирања за функције 620, 
630, 510, 660, 610, 473, 830 и 436: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.507.751.000'' замењује се износом: 
''1.410.574.000''. 

После  извора финансирања 04 – 
сопствени приходи буџетских корисника додаје 
се нови извор финансирања 07 – Донације од 
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осталих нивоа власти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''110.000.000''. 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета износ: ''1.507.751.000'' 
замењује се износом: ''1.520.574.000'' и у колони 
Укупно износ: ''4.945.381.000'' замењује се 
износом: ''4.958.204.000''. 
 Ознака за Главу 3.27 се брише. 
 

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

Економска класификација 451- 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта  
замењује се економском класификацијом 424 – 
финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''140.000.000'', 
замењује се износом: ''37.500.000''.  

После  Економска класификација 424  – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта  - 
Специјализоване услуге додаје се нова  
економска класификација 425 и нова позиција 
615/1 – Финансирање радова на заштити, 
уређивању и коришћењу пољопривредног 
земљишта  - Текуће поправке и одржавање у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''88.000.000''. 

После  Економска класификација 425 – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта - Текуће 
поправке и одржавање додаје се нова  економска 
класификација  426 и нова позиција 615/2 – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта  - 
Материјал              у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''9.000.000''. 

После  Економска класификација 426 – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта – 
Материјал, даје се нова  економска 
класификација  512 и нова позиција 615/3 – 
Финансирање радова на заштити, уређивању и 
коришћењу пољопривредног земљишта  - 
Машине и опрема   у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''5.500.000''. 

Економска класификација 423- 
Финансирање рада пољочуварске службе у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно се 
брише.  

Економска класификација 451 – Остало 
замењује се Економском класификацијом 424 – 
Специјализоване услуге.   

 Извори финансирања за функцију 421:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''158.000.000'' замењује се износом: ''65.356.332'' 

После извора финансирања 01 - приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''1.000.000''. 

После извора финансирања 07 - Донације 
од осталих нивоа власти додаје се нови извор 
финансирања 13 – Пренета неутрошена средства 
из ранијих година у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''80.643.668''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
421 – Пољопривреда у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''158.000.000'' 
замењује се износом ''147.000.000''. 
 

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

Економска класификација 451 – 
Подстицај и развој малих и средњих предузећа 
замењује се Економском класификацијом 421 – 
Подстицај и развој малих и средњих предузећа – 
стални трошкови у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом: ''1.200.000''. 

После Економске класификације 421 – 
Подстицај и развој малих и средњих предузећа – 
стални трошкови додаје се нова Економска 
класификација 423 и нова Позиција 619/1 – 
Подстицај  и развој малих и средњих предузећа – 
Услуге по уговору у колони средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''2.800.000''. 
 После Економске класификације 423 – 
Подстицај и развој малих и средњих предузећа – 
Услуге по уговору додаје се нова Економска 
класификација 424 и нова Позиција 619/2 – 
Наменска средства у колони средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''3.000.000''. 
 Економска класификација 451 – 
Регионална сарадња замењује се Економском 
класификацијом 423 – Регионална сарадња у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. 
 Извори финансирања за функцију 620:  

После извора финансирања 01 - приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''3.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 у колони Средства из буџета и у колони 
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Укупно износ: ''6.000.000'' замењује се износом 
''9.000.000''. 
 Извори финансирања функционалне 
класификације 421 – Пољопривреда и 620 – 
Развој заједнице:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''164.000.000'' замењује се износом: ''71.356.332''. 

После извора финансирања 01 - приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''4.000.000''. 

После извора финансирања 07 - Донације 
од осталих нивоа власти додаје се нови извор 
финансирања 13 – Пренета неутрошена средства 
из ранијих година у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно додаје се износ: ''80.643.668''. 
 Укупно за функционалне класификације 
421 – Пољопривреда и 620 – Развој заједнице – 
издвојена средства за подстицај развоја  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''164.000.000'' замењује се износом: 
''156.000.000''. 
 Ознака за Главу 3.28 се брише. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 640 – Улична 
расвета,  вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 421- Средства 
за финансирање уличне јавне расвете у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''60.000.000'' замењује се износом ''50.000.000''. 

После  економске класификације 421  – 
Средства за финансирање уличне јавне расвете,  
додаје се нова  економска класификација 425  и 
нова позиција 621 /1– Текуће поправке и 
одржавање уличне јавне расвете по насељеним 
местима  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно додаје се износ: ''10.000.000''.      

Опис '' Укупно за функционалну 
класификацију 640 – Улична расвета и Главу 
3.28 – Улична јавна расвета замењује се описом 
''Укупно за функционалну класификацију 640 – 
Улична расвета – Улична јавна расвета. 
              Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.29 – Средства за 
спровођење локалне стамбене изградње - СЕ 
БРИШЕ.  
 Економска класификације 421 – Стални 
трошкови у колони  Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.000.000'' - СЕ БРИШЕ. 
 Економска класификације 423 – Услуге 
по уговору у колони  Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' - СЕ БРИШЕ. 
 

 Економска класификације 424 – 
Специјализоване услуге у колони  Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.000.000'' - 
СЕ БРИШЕ. 
 Економска класификације 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони  Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' - 
СЕ БРИШЕ. 
 Економска класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони  Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000.000'' - 
СЕ БРИШЕ. 
 Извори финансирања за функционалну 
класификацију 610 – Стамбени развој: 
 01 – Приходи  из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''30.000.000'' - СЕ БРИШЕ. 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 – Стамбени развој и Главу 3.29 – Средства за 
спровођење локалне стамбене изградње - СЕ 
БРИШЕ. 
 Ознака за Главу 3.30 се брише.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 250 – Одбрана 
некласификована на другом месту – средства 
за финансирање ванредних ситуација,  вршиће 
се следеће измене:  
 Опис ''Укупно за Функционалну 
класификацију 250 – Одбрана некласификована 
на другом месту и Главу 3.30 – Средства за 
финансирање ванредних ситуација'' замењује се 
Описом ''Укупно за функционалну 
класификацију 250 – Одбрана некласификована 
на другом месту – Средства за финансирање 
ванредних ситуација''. 
 Ознака за Главу 3.31 се брише. 
 

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

Економска класификација 463 – 
ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ – ''BACK TO THE 
FUTURE'' замењује се  економском 
класификацијом 423 - ПОВРАТАК У 
БУДУЋНОСТ – ''BACK TO THE FUTURE''. 

Економска класификација 463 – Програм 
мера за заштиту реке Тамиш замењује се 
економском класификацијом 424 – Програм 
мера за заштиту реке Тамиш.             

Економска класификација 463 – 
Каритасова кућна нега замењује се економском 
класификацијом 423 - Каритасова кућна нега.         

 Економска класификација 463 – Израда 
акционог плана за развој омладинског 
предузетништва  замењује се економском 
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класификацијом 424 - Израда акционог плана за 
развој омладинског предузетништва.         

Економска класификација 463 – 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2012. годину 
путем локалног акционог плана   замењује се 
економском класификацијом  423 - Средства за 
учешће у финансирању мера активне политике 
запошљавања за 2012. годину путем локалног 
акционог плана.             

Економска класификација 464 – 
Средства за учешће у реализацији пројеката – 
Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина 
замењује се економском класификацијом  511 - 
Средства за учешће у реализацији пројеката – 
Помоћ избеглим, интерно расељеним лицима и 
повратницима на основу Споразума о 
реадмисији на територији града Зрењанина. 
 Економска класификација 463 – 
Инплементација локалног акционог плана за 
приступачност замењује се економском 
класификацијом 425 - Инплементација локалног 
акционог плана за приступачност.          
 Економска класификација 463 – 
Имплементација локалног акционог плана за 
младе за град Зрењанин и насељена места  
замењује се економском класификацијом 423 - 
Имплементација локалног акционог плана за 
младе за град Зрењанин и насељена места.         
 Економска класификација 463 – 
Средства за финансирање манифестација – корзо 
фест  замењује се економском класификацијом 
424 - Средства за финансирање манифестација – 
корзо фест. 
 Економска класификација 463 – 
Средства за суфинансирање пројекта – сунчани 
колектори замењује се економском 
класификацијом 425 -  Средства за 
суфинансирање пројекта – сунчани колектори, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''.                
 Економска класификација 463 – 
Средства за суфинансирање пројекта – 
игралишта у Основној школи ''2. Октобар''  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''5.000.000'' се брише.                           
 Економска класификација 463 – 
Средства за суфинансирање пројекта – изградња 
путева у улицама: Славка Мунћана, Жабаљска, 
Драгице Правице замењује се економском 
класификацијом 425 - Средства за 
суфинансирање пројекта – изградња путева у 
улицама: Славка Мунћана, Жабаљска, Драгице 
Правице.    

 Економска класификација 463 – 
Средства за суфинансирање пројекта – доградња 
ученичких соба у Дому ученика ''Ангелина 
Којић – Гина'' замењује се економском 
класификацијом 511 - Средства за 
суфинансирање пројекта – доградња ученичких 
соба у Дому ученика ''Ангелина Којић – Гина'', у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''6.000.000'' замењује се износом: 
''10.000.000''.     
 Економска класификација 463 – 
Средства за финансирање  пројекта – санација и 
адаптација зграде ''Пољопривредна школа''  
замењује се економском класификацијом 425 - 
Средства за финансирање пројекта – санација и 
адаптација зграде ''Пољопривредна школа''.           
 Економска класификација 463 – 
Средства за израду пројектно-техничке 
документације, стратегије и студије замењује се 
економском класификацијом 511 - Средства за 
израду пројектно-техничке документације, 
стратегије и студије, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''20.000.000'' 
замењује се износом: ''15.000.000''. 

После економске класификације 511 – 
Средства за израду пројектно-техничке 
документације, стратегије и студије, додаје се 
нова економска класификација 463 и нова 
позиција 645/1 – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ 
''2.100.000''.                                     
 Економска класификација 463 – 
Средства за учешће у реализацији            
пројеката ЕУ у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''35.000.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Средства за учешће у пројектима – остало у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''50.000.000'' замењује се износом: 
''69.813.000''. 

После економске класификације 463 – 
Средства за учешће у пројектима – остало                              
додаје се нова економска класификација 451 и 
нова позиција 647/1 – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ ''354.000''.                                     
 Укупно пројекти, програми и израда 
пројектно-техничке документације у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''226.293.000'' замењује се износом: 
''219.560.000''. 
  Извори финансирања за функцију 470:  
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''226.293.000'' замењује се износом: 
''217.106.000''. 
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После извора финансирања 01 - приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 07 – 
Донације од осталих нивоа власти у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''2.454.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 – Остале делатности у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''226.293.000'' 
замењује се износом ''219.560.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа – 
Функционална класификација 860 – 
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту, вршиће се 
следеће измене:  

Економска класификација 481 – Средства 
за одржавање и обнову верских објеката у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''20.000.000'' замењује се износом: 
''19.000.000''.  
 Извори финансирања за функцију 860: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''20.000.000'' замењује се износом: ''19.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
860 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''20.000.000'' замењује се износом 
''19.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски послови некласификовани на 
другом месту,  вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 463 – 
Трансфер средстава самодоприноса за изградњу 
болнице у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се износом 
''7.227.000''. 

Извори финансирања за функцију 490: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''13.000.000'' замењује се износом: ''3.451.385''. 

После извора финансирања 01 – Приходи 
из буџета додаје се нови извор финансирања 13 – 
Пренета неутрошена средства из ранијих година 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''3.775.615''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
490 – Економски послови некласификовани на 
другом месту у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''13.000.000'' замењује се 
износом ''7.227.000''. 
 Опис ''Укупно за функционалну 
класификацију 470 – Остале делатности, 860 - 
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту и 490 – 
Економски послови некласификовани на другом 

месту и главу 3.31 – Остале делатности'' 
замењује се описом ''Укупно за функционалну 
класификацију 470 – Остале делатности, 860 - 
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту и 490 – 
Економски послови некласификовани на другом 
месту'', у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''259.293.000'' замењује се 
износом: ''245.787.000''. 

Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 
''4.449.776.000'' замењује се износом: 
''4.509.395.000'' а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.603.824.000'' замењује се 
износом: ''4.192.826.000'' и у колони Укупно 
износ: ''8.053.600.000'' замењује се износом: 
''8.702.221.000''. 
 
  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 654/1 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''50.000''.  
 Извори финансирања за функцију 330: 
 01 – приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''9.823.000'' се замењује износом: ''9.873.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 – Судови у колони Средства из буџета  
износ: ''9.823.000'' замењује се износом: 
''9.873.000'' и у колони Укупно износ: 
''10.373.000'' замењује се износом ''10.423.000''. 

Укупно за раздео 4 – Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета износ: ''9.823.000'' замењује 
се износом: ''9.873.000'' и у колони Укупно 
износ: ''10.373.000'' замењује се износом: 
''10.423.000''. 
 Укупни расходи и издаци  у колони 
Средства из буџета износ: ''4.639.563.000'' 
замењује се износом: ''4.719.593.000, а у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''3.604.374.000'' 
замењује се износом: ''4.193.376.000'' и у колони 
Укупно износ: ''8.243.937.000'' замењује се 
износом: ''8.912.969.000''. 
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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: 06-51-24/12-I 
Дана: 12.04.2012. године                                          
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

45 
лист града Зрењанина'', број 21/08) и 

члана 13. Одлуке о организовању комуналне 
радне организације ''Зрењанин'' у јавна предузећа 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/00-
пречишћени текст, 5/00, 7/00, 7/05, 13/06, 12/07 и 
17/07), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  дана 12.04.2012. године донела је 
следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на склапање 
Уговора за пројектовање, грађење, финансирање 
и управљање постројењем за пречишћавање 
пијаће воде у Зрењанину са прилозима 
Споразумом о регулисању међусобних односа 
документације у вези са тендерском процедуром  
бр.1/2012, Писмом за разјашњење, Прилогом 02 
Ценовник и Прилогом 03 Концепт финансирања, 
између следећих уговорних страна Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин и WTE Wassertechnik Gmbh, Essen, 
Deutschland. 

II 
 

Закључак објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  

Број: 06-51-22/12-I 
Дана: 12.04.2012. године                                                      
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

46 
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 2108) и члана 9. став 2. и 3. Одлуке 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. 4/10, 5/10 
– исправка, 1/11, 9/11, 14/11 и 19/11) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
12.04.2012. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 
 1. У циљу задовољавања верских и 
других потреба грађана Зрењанина прихвата се 
захтев Српске православне парохије Светог 
Архистратига Михаила из Зрењанина од 
05.04.2012.године и ОДОБРАВА СЕ умањење 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта од 
95% од висине накнаде обрачунате у складу са 
Одлуком 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. 4/10, 5/10 
– исправка, 1/11, 9/11, 14/11 и 19/11) и то за 
изградњу објеката пратећег садржаја верског 
објекта са јавном чесмом у улици др Мирослава 
Тирше бр. 4 у Зрењанину,  у свему према 
Локацијској дозволи бр. 353-252/11-IV-353-03-02 
од 28.07.2011. године издатој од надлежног 
органа Градске управе града Зрењанина. 
 
 2. Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-51-26/12-I 
Дана: 12.04.2012. године                                                       
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 100. ст. 3. и 4. Закона о 
заштити животне средине (''Службени гласник 



Страна 127                   Број 6                Службени лист града Зрењанина                   12. април 2012. год. 

 

РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09-други закон, 72/09-
др.закон и 43/11-одлука УС) и чл. 48. и 108. сатв 
3. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08),  Градско веће 
града Зрењанина, дана 11.04.2012. године, 
донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАСПОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА У 2012. ГОДИНИ 

 
1. У Програму расподеле средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града 
Зрењанина у 2012. години ("Службени лист 
Зрењанина", број 1/12), у тачки 3. подтачка "I. 
Израда пројектно-техничке документације 
и реализација постојећих пројеката, 
113.785.264,00'' поднаслов ''Г) ПАРКОВИ И 
ВЕТРОЗАШТИТА''  износ: "3.500.000,00" 
замењује се износом: "3.400.000,00"  а под 
редним бројем  ''13. Израда пројеката 
реконструкције постојећих парковских 

површина и дефинисање нових површина за 
подизање паркова'' износ: ''1.500.000,00 " 
замењује се износом: :"1.400.000,00", 
поднаслов ''Д) ТРОШКОВИ РЕВИЗИЈЕ''  
износ: ''3.300.000,00'' замењује се износом: 
''3.400.000,00'' , а  под редним бројем ''15. 
Ревизиони трошкови пројектно техничке 
документације'', износ: ''3.300.000,00 '' 
замењује се износом: ''3.400.000,00 ''.  

 
2. Ово решење објавити у "Службеном листу 

града Зрењанина". 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
БРОЈ:06-73-2/12-III  
ДАНА:11.04.2012. године 
З  Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Др Милета Михајлов, с.р.
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