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На основу члана 47. Закона о јавним 
приходима и јавним расходима (''Службени 
гласник РС'', бр. 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 
45/94, 42/98, 54/99, 22/01 и 33/04),  на основу 
члана 43. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 66/05, 
85/06 и 86/06), члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 22. Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
16/2005 – пречишћен текст и 19/06), а у вези 
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'', бр. 104/06) Привремени орган општине 
Зрењанин на седници одржаној 08.04.2008. 
године,  донео   је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2008. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету општине Зрењанин за 
2008. годину (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр.19/07) у члану 1. износ: 
''4.775.344.518'' замењује се износом: 
''4.759.787.504'', износ: ''4.307.312.518'' замењује 
се износом: ''4.493.080.424'' и износ од: 
''468.032.000'' замењује се износом: 
''266.707.080''. 

Члан 2.  
 

 У члану 2. износ: ''1.152.189.380'' 
замењује се износом: ''1.203.027.856'', износ: 
''1.031.380'' замењује се износом: ''1.084.483.856'' 
и износ: ''120.794.000'' замењује се износом: 
''118.544.000''. 

Члан 3.  
 
 У члану 3. износ: ''1.925.511.148'' 
замењује се износом: ''1.790.089.028'', износ: 
''1.594.786.148'' замењује се износом: 

''1.658.498.948'' и износ: ''330.725.000'' замењује 
се износом: ''131.590.080''.  
      

Члан 4. 
 

 У члану 4. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' економска класификација 711111 – 
Порез на зараде износ: ''732.000.000'' замењује се 
износом: ''760.000.000'', Економска 
класификација 711143 – Порез на приходе од 
непокретности износ: ''28.600.000'' замењује се 
износом: ''32.000.000'', Економска класификација 
711145 – Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари износ: ''2.800.000'' замењује се 
износом: ''3.200.000'', Економска класификација 
711181- Самодопринос према зарадама 
запослених и по основу пензија на територији 
МЗ и општине износ: ''284.000.000'' замењује се 
износом: ''306.419.000'', Укупно 711: износ: 
''1.271.500.000'' замењује се износом: 
''1.325.719.000''. Економска класификација 
713122 – Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од правних лица 
износ:''72.000.000'' замедњује се износом: 
''90.000.000'', Економска класификација 713422 – 
Порез на пренос апсолутних права и другим  
хартијама од вредности износ: ''5.500.000'' 
замењује се износом: ''4.500.000'' Укупно 713: 
износ: ''242.065.000'' замењује се износом: 
''259.065.000'', после Економске класификацијe 
714514 додаје се нова Економска класификација 
714543- Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта у износу од: 
''100.000'', Економска класификација 714552 – 
Боравишна такса износ: ''800.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000'', Економска класификација 
714562 – Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине износ: ''38.500.000'' 
замењује се износом: ''41.000.000'', Укупно 714: 
износ: ''122.330.000'' замењује се износом: 
''125.730.000''. У оквиру Економске 
класификације 733000 ''Трансфери од других 
нивоа власти'', пре Економске класификације 
733151 додаје се Економска класификација 
733141''Ненаменски трансфери од Републике у 
корист нивоа градова'' у износу од 424.664.318, 
Економска класификација 733151- Ненаменски 
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трансфери од Републике у корист нивоа 
општина износ: ''509.597.582'' замењује се 
износом: ''84.932.864'' Укупно 733: износ: 
''1.282.597.582'' замењује се износом: 
''1.282.597.182'', Економска класификација 
741522- Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 
износ: ''40.000.000'' замењује се износом: 
''45.000.000'', Економска класификација 741532- 
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима 
износ: ''31.500.000'' замењује се износом: 
''35.000.000'', Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''135.300.000'' замењује се износом: 
''142.000.000'', Укупно 741: износ: ''287.000.000'' 
замењује се износом: ''302.200.000'', Економска 
класификација 742253 – Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта износ: ''689.759.936'' 
замењује се износом : ''698.269.192'', Укупно 742: 
износ: ''787.359.936'' замењује се износом: 
''795.869.192'', Економска класификација 921951 
– Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа општина износ: 
''22.000.000'' замењује се износом: ''30.000.000'' 
Укупно 921: износ: ''22.050.000'' замењује се 
износом: ''30.050.000''. После економске 
класификације Укупно 921: додаје се став:'' 
Укупни приходи без пренетих средстава из 
претходне године у износу: ''4.413.640.374'' и 
додаје се Економска класификација 321000 – 
Нераспоређени вишак прихода и примања, и 
додаје се Економска класификација   321311- 
Нераспоређени вишак прихода и примања  из 
ранијих година у износу од: ''79.440.050'', 
Приходи и примања  буџета  износ: 
''4.307.312.518'' замењује се износом: 
''4.493.080.424'', Додатни приходи буџетских 
корисника износ: ''468.032.000'' замењује се 
износом: ''266.707.080'' Укупни приходи и 
примања износ: ''4.775.344.518'' замењује се 
износом: ''4.759.787.504''.  
 
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи'' 
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''3.746.012.518'' замењује се износом: 
''3.932.542.434'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''321.081.400'' замењује се износом: 
''198.256.480'', и колони Укупна средства износ: 
''4.067.093.918'' замењује се износом: 
''4.130.798.914'', код Економске класификације 
410000- Расходи за запослене у колони Средства 
из буџета износ: ''808.337.638'' замењује се 

износом: ''844.837.638'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника  износ: 
''42.936.620'' замењује се износом: ''41.990.700'' и 
колони Укупна средства износ: ''851.274.258'' 
замењује се износом: ''886.828.338''. Економска 
класификација  413 – Накнаде у натури у колони 
Средства из буџета износ: ''1.951.200'' замењује 
се износом: ''2.292.200'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''5.293.000'' замењује се износом: ''5.393.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''7.244.200'' 
замењује се износом: ''7.685.200'', Економска 
класификација  414 – Социјална давања 
запосленима у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода износ: ''11.598.000'' замењује 
се износом: ''13.602.080'', у колони Укупна 
средства износ: ''24.541.800'' замењује се 
износом: ''26.545.880'', Економска класификација  
415 – Накнада трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета износ: ''18.797.000'' замењује 
се износом: ''19.406.000'' у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''3.922.000'' замењује се износом: 3.122.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''22.719.000'' 
замењује се износом: ''22.528.000'', Економска 
класификација  416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи у колони Средства из 
буџета износ: ''2.400.000'' замењује се износом: 
''37.950.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''4.557.620'' 
замењује се износом: ''2.307.620'' у колони 
Укупна средства износ: ''6.957.620'' замењује се 
износом: ''40.257.620'', Економска класификација  
420000 – Коришћење услуга и роба у колони 
Средства из буџета износ: ''790.896.880'' 
замењује се износом: ''810.125.856'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''268.497.480'' замењује се 
износом: ''146.598.480'', у колони Укупна 
средства износ: ''1.059.394.360'' замењује се 
износом: ''956.724.336'', Економска 
класификација  421 – Стални трошкови  у 
колони Средства из буџета износ: ''151.072.000'' 
замењује се износом: ''154.322.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ:'' 23.509.000'' замењује се 
износом: ''25.744.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''174.581.000'' замењује се износом: 
''180.066.000'', Економска класификација  422 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
буџета износ: ''9.119.000'' замењује се износом: '' 
9.747.000'' у колони Укупна средства износ: 
''13.519.350'' замењује се износом: ''14.147.350'', 
Економска класификација  423 – Услуге по 
уговору  у колони Средства из буџета износ: 
''95.670.380'' замењује се износом: ''112.739.580'' 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ:''28.758.130'' замењује се 
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износом: ''26.569.130'', у колони Укупна средства 
износ: ''124.428.510'' замењује се износом: 
''139.308.710'', Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
буџета износ: ''148.164.000'' замењује се износом: 
''157.141.776'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ:''17.719.000'' 
замењује се износом: ''15.719.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''165.883.000'' замењује 
се износом: ''172.860.776'', Економска 
класификација  425 – Текуће поправке и 
одржавање  у колони Средства из буџета износ: 
''357.160.700'' замењује се износом: ''341.649.500'' 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ:''158.063.000'' замењује се 
износом: ''37.563.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''515.223.700'' замењује се износом: 
''379.212.500'', Економска класификација  426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета износ: 
''29.710.800'' замењује се износом: ''34.526.000'' у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ:''36.048.000'' замењује се 
износом: ''36.603.000'', у колони Укупна средства 
износ: '' 65.758.800'' замењује се износом: 
''71.129.000'', Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''146.000'' замењује се износом: 
''166.000'', у колони Укупна средства износ 
''5.146.000'' замењује се износом: ''5.166.000'', 
Економска класификација 441 – Отплата  
домаћих камата у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''103.000'' 
замењује се износом: ''123.000'', у колони Укупна 
средства износ ''3.103.000'' замењује се износом: 
''3.123.000'', Економска класификација 450000- 
Субвенције у колони средства из буџета и 
колони укупна средства износ:''607.750.000'' 
замењује се износом: ''684.512.010'', Економска 
класификација 451- Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама 
у колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ:''607.750.000'' замењује се 
износом: ''684.512.010'', Економска 
класификација 460000- Донације,  дотације и 
трансфери  у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ:''1.381.265.000'' замењује 
се износом: ''1.435.536.000'', Економска 
класификација 463- Текући трансфери осталим 
нивоима власти  у колони средства из буџета и 
колони укупна средства износ:''1.381.265.000'' 
замењује се износом: ''1.435.536.000'', Економска 
класификација 470000- Социјално осигурање и 
социјална заштита  у колони средства из буџета 
износ: ''65.000.000'' замењује се износом: 
''71.046.500'',  и колони Укупна средства износ:'' 
69.564.000'' замењује се износом: ''75.610.500'', 
Економска класификација 472 – Накнаде за 

социјалну заштиту из буџета   у колони средства 
из буџета износ: ''65.000.000'' замењује се 
износом: ''71.046.500'',  и колони Укупна 
средства износ:'' 69.564.000'' замењује се 
износом: ''75.610.500'', Економска класификација 
480000- Остали расходи у колони средства из 
буџета износ: ''51.763.000'' замњеује се износом: 
''54.484.430'',  и колони Укупна средства износ:'' 
56.600.300'' замењује се износом: ''59.321.730'', 
Економска класификација 481 – Донације 
невладиним организацијама у колони средства 
из буџета износ: ''12.553.000'' замњеује се 
износом: ''15.124.430'',  и колони Укупна 
средства износ:'' 13.323.000'' замењује се 
износом: ''15.894.430'', Економска класификација 
482 – Порези, обавезне таксе и казне  у колони 
средства из буџета износ: ''24.110.000'' замњеује 
се износом: ''24.210.000'',  и колони Укупна 
средства износ:'' 27.897.300'' замењује се 
износом: ''27.997.300'', Економска класификација 
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова 
у колони средства из буџета износ: ''15.100.000'' 
замењује се износом: ''15.150.000'',  и колони 
Укупна средства износ:''15.380.000'' замењује се 
износом: ''15.430.000'', Економска класификација 
490000- Средства резерве    у колони средства из 
буџета   и колони Укупна средства износ:'' 
36.000.000'' замењује се износом: ''27.000.000'', 
Економска класификација 499- Текућа резерва   
у колони средства из буџета   и колони Укупна 
средства износ:''30.000.000'' замењује се 
износом: ''21.000.000'', Економска класификација  
500000 – Издаци за нефинансијску имовину у 
колони Средства из буџета износ: ''541.300.000'' 
замењује се износом: ''540.537.990'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''146.527.600'' замењује се 
износом: ''68.027.600'', у колони Укупна средства 
износ: ''  687.827.600'' замењује се износом: 
''608.565.590'', Економска класификација  510000 
– Основна средства   у колони Средства из 
буџета износ: ''529.300.000'' замењује се износом: 
''531.337.990'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''144.437.600'' замењује се износом: ''65.337.600'', 
у колони Укупна средства износ: ''673.737.600'' 
замењује се износом: ''596.675.590'', Економска 
класификација  511 – Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из буџета износ: 
''494.300.000'' замењује се износом: ''487.037.990'' 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ:'' 120.425.000'' замењује се 
износом: ''42.925.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''614.725.000'' замењује се износом: 
''529.962.990'', Економска класификација  512 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''31.964.000'' замењује се износом: 
''40.264.000'' у колони Расходи и издаци из 
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додатних прихода корисника износ:''21.348.600'' 
замењује се износом: ''19.748.600'', у колони 
Укупна средства износ: ''53.312.600'' замењује се 
износом: ''60.012.600'', Економска класификација  
515 – Нематеријална имовина  у колони 
Средства из буџета износ: '' 2.936.000'' замењује 
се износом: ''3.936.000'' у колони Укупна 
средства износ: ''5.600.000'' замењује се износом: 
''6.600.000'', Економска класификација 520000 – 
Залихе у колони средства из буџета додаје се 
износ: ''1.200.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''2.090.000'' 
замењује се износом: ''2.690.000''. У колони 
Укупна средства износ: ''2.090.000'' замењује се 
износом: ''3.890.000''. После Економске 
класификације 520000- Залихе додаје се:  
Економска класификација 522 – Залихе 
материјала у колони Средства из буџета износ: 
''1.200.000'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''600.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''1.800.000'' 
Економска класификација 540000- Природна 
имовина  у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ:''12.000.000'' замењује се 
износом: ''8.000.000'', Економска класификација 
541- Земљиште у колони средства из буџета   и 
колони Укупна средства износ:''12.000.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000''. Укупни 
расходи и издаци у колони Средства из буџета 
износ: ''4.307.312.518'' замењује се износом: 
''4.493.080.424'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''468.032.000'' замењује се износом: ''266.707.080'' 
и колони Укупна средства износ: ''4.775.344.518'' 
замењује се износом: ''4.759.787.504''.  
 
 У глави ''II Посебан део'' у члану  5. 
врши се следеће измене и допуне:  
 Средства из буџета износ: 
''4.775.344.518'' замењује се износом: 
''4.759.787.504''.  
 
 Раздео 1. – Председник, Општинско веће 
и Скупштина општине, функција 110 – Извршни 
и законодавни органи у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства вршиће се 
измена и то: Економска класификација 421000- 
Стални трошкови износ: ''1.900.000'' замењује се 
износом: ''2.050.000'', Економска класификација 
422000- Трошкови путовања износ:''2.500.000'' 
замењује се износом: ''3.000.000'', Економска 
класификација 424000- Специјализоване услуге 
износ: ''1.650.000'' замењује се износом: 
''2.000.000'',  Економска класификација 426000- 
Материјал  износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''2.200.000'', Економска класификација 
481000- Дотација невладиним организацијама  
износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 

''5.100.000'', Економска класификација 499000- 
Средства резерве – текућа резерва износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''21.000.000''. 
После економске класификације  499000 додаје 
се нови ред: ''Извори финансирања за функцију 
110, ред Приходи из буџета и то: у колони 
Средства из буџета и Укупна средства додаје се 
износ: 110.829.045 и Укупно за функцију 110 у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: 110.829.045''. После Укупно за 
функцију 110 додаје се нова функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту и то: Економска класификација 423000- 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
и Укупна средства износ од 12.000.000, па затим 
Економска класификација 426000 – Материјал у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ од 4.000.000, и додаје се ред 
Извори финансирања за функцију 160, и ред 
Приходи из буџета и ред Укупно за функцију 
160,  у колони Средства из буџета и  Укупна 
средства износ 16.000.000''. Извори финансирања 
за раздео 1. у редовима Приходи из буџета и 
Укупно за раздео 1, у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''116.529.045'' 
замењује се износом: ''126.829.045''.  
 
 Раздео 2.  Општинска управа, функција 
130 – Опште услуге, у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства врши се 
следеће  измене: Економска класификација 
416000- Награде запосленима и остали посебни 
расходи  у колони Средства из буџета и Укупна 
средства износ: ''1.200.000'' замењује се износом: 
''34.000.000'', Економска класификација 421000- 
Стални трошкови  у колони Средства из буџета и 
Укупна средства износ: ''27.000.000'' замењује се 
износом: ''28.000.000''. После Економска 
класификација  513000 додаје се нова позиција 
33/1, Економска класификација 515000- 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и Укупна средства износ од 1.000.000. 
Извори финансирања за функцију 130, Приходи 
из буџета и Укупно за функцију 130,  у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''284.965.545'' замењује се износом: 
''319.765.545''. Извори финансирања за разедо 2. 
у редовима Приходи из буџета и Укупно за 
раздео 2. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''309.965.545'' замењује 
се износом: ''344.765.545''. 
 
 Раздео 3. Општинско Јавно 
правобранилаштво функција 110 –Извршни 
законодавни органи врше се следеће измене: 
После Економске класификације 415000- 
Накнада трошкова за запослене додаје се нова 
позиција 40/1 Економска класификација 416000- 
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Награде запосленима и остали посебни расходи  
у колони Средства из буџета и Укупна средства 
износ 500.000, Економска класификација 
426000- Материјал у колони Средства из буџета 
износ: ''96.800'' замењује се износом: ''150.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника додаје се износ од 60.000, а у колони 
Укупна средства износ: ''96.800'' замењује се 
износом: ''210.000''. Извори финансирања за 
раздео 3. Приходи из буџета  у колони средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''6.400.800'' замењује се износом: ''6.954.000'', 
Расходи из додатних прихода корисника у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника  и колони Укупна средства износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''160.000''. 
Укупно за раздео 3. у колони Средства из буџета 
износ: ''6.400.800'' замењује се 
износом:''6.954.000'', у колони Расходи и издаци 
из додатних прихода корисника износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''160.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''6.500.800'' замењује се износом: 
''7.114.000''.  
 
 Раздео 4. – Основно образовање, 
функција 912 – Основно образовање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
врше се следеће измене: Економска 
класификација 463000- Стални трошкови 
износ:''75.000.000'' замењује се износом: 
''80.000.000'', Економска класификација 463000- 
Накнада трошкова запосленима и ђацима 
износ:''37.000.000'' замењује се износом: 
''38.000.000'', Економска класификација 463000- 
Услуге по уговору, износ:''11.000.000'' замењује 
се износом: ''17.000.000'', Економска 
класификација 463000- Текуће поправке и 
одржавање износ: ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''55.000.000'', Економска класификација 
463000- Материјал, износ:''43.000.000'' замењује 
се износом: ''46.000.000''. Извори финансирања 
за раздео 4. Приходи из буџета и Укупно за 
раздео 4. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''219.000.000'' замењује 
се износом: ''239.000.000''.  
 
 Раздео 5. – Средње образовање, 
функција 920- Средње образовање врше се 
следеће измене: Економска класификација 
463000- Услуге по уговору                   износ:'' 
3.500.000'' замењује се износом: '' 8.505.000'', 
Економска класификација 463000- Текуће 
поправке и одржавање  износ: ''14.000.000'' 
замењује се износом: 
 ''17.000.000'', Економска класификација 463000- 
Материјал износ:'' 35.500.000'' замењује се 
износом: '' 38.000.000'', Економска 
класификација 463000- Машине и опрема 

износ:'' 1.500.000'' замењује се износом: '' 
2.000.000''. Извори финансирања за раздео 5. 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 5. у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''135.000.000'' замењује се 
износом: ''146.005.000''.  
 
 Раздео 6. – Култура, функција 820- 
Услуге културе врше се следеће измене: Глава 
6.1. Градска библиотека ''Жарко Зрењанин'' врше 
се следеће измене: Економска класификација 
413000- Накнаде у натури у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства   
износ:''84.000'' замењује се износом: ''225.000'', 
Економска класификација 415000- Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства  износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''659.000'', 
Економска класификација 421000- Стални 
трошкови у колони Средства из буџета 
износ:''1.800.000'' замењује се износом: 
''1.600.000'', а у колони Укупна средства износ: '' 
2.395.000'' замењује се износом: ''2.195.000'', 
Економска класификација 422000- Трошкови 
путовања у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ:''704.000'' замењује се 
износом: ''604.000''. Економска класификација 
423000- Услуге по уговору у колони средства из 
буџета износ: ''1.561.000'' замењује се износом: 
''2.361.000'', а у колони Укупна средства 
износ:''5.073.000'' замењује се износом: 
''5.873.000''. Економска класификација 424000- 
Специјализоване услуге  у колони средства из 
буџета износ: ''964.000'' замењује се износом: 
''1.059.476'', а у колони Укупна средства 
износ:''1.235.000'' замењује се износом: 
''1.330.476'', Економска класификација 425000- 
Текуће поправке и одржавање  у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''906.000'' замењује се износом: ''406.000'', 
Економска класификација 512000- Машине и 
опрема, у колони Средства из буџета   износ: 
''2.736.000'' замењује се износом: ''1.536.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''2.334.000'' замењује се 
износом: ''1.734.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''5.070.000'' замењује се износом: 
''3.270.000''. После Економске класификације 
515000 – Нематеријална имовина додаје се нова 
позиција 88/1, Економска класификација 522000- 
Залихе материјала у колони Средства из буџета 
износ 1.200.000, у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ 600.000 и у 
колони Укупна средства износ 1.800.000''. 
Извори финансирања за главу 6.1. Приходи из 
буџета у колони Средства из буџета и Укупна 
средства износ: ''34.621.000'' замењује се 
износом: ''34.716.476'' и Укупно за главу 6.1. у 
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колони Средства из буџета износ ''34.621.000'' 
замењује се износом: ''34.716.476'' а у колони 
Укупна средства износ: ''47.065.000'' замењује се 
износом: ''47.160.476''.  

У глави 6.3. Савремена галерија 
Економска класификација 415000- Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства  износ: 
''350.000'' замењује се износом: ''300.000'', 
Економска класификација 421000- Стални  
трошкови у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства  износ: ''770.000'' замењује се 
износом: ''720.000'', Економска класификација 
423000- Услуге по уговору  у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства  износ: 
''2.120.000'' замењује се износом: ''2.285.000''. 
Извори финансирања за главу 6.3. Приходи из 
буџета у колони Средства из буџета и Укупна 
средства износ: ''17.616.000'' замењује се 
износом: ''17.681.000'' и Укупно за главу 6.3. у 
колони Средства из буџета износ ''17.616.000'' 
замењује се износом: ''17.681.000'' а у колони 
Укупна средства износ: ''19.136.000'' замењује се 
износом: ''19.201.000''.  
 У глави 6.4. - Културни центар врше се 
следеће измене и то: Економска класификација 
424000- Специјализоване  услуге  у колони 
Средства из буџета износ:''5.000.000'' замењује се 
износом: ''7.537.300''  и колони Укупна средства  
износ: ''9.144.000'' замењује се износом: 
''11.681.300'', извори финансирања за главу 6.4. 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''35.052.000'' 
замењује се износом: ''37.589.300'' и Укупно за 
главу 6.4. у колони Средства из буџета 
износ:''35.052.000'' замењује се износом: 
''37.589.300'' а у колони Укупна средства износ: 
''45.548.000'' замењује се износом: ''48.085.300''.  
 У глави 6.5. – Савез аматерских КУД 
вршиће се следеће измене и то: Економска 
класификација 424000- Специјализоване  услуге  
у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства  износ: ''3.900.000'' замењује се 
износом: ''3.970.000'', Извори финансирања за 
главу 6.5. Приходи из буџета у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: '' 
7.397.000'' замењује се износом: '' 7.467.000'' и 
Укупно за главу 6.5. у колони Средства из 
буџета износ и  у колони Укупна средства износ: 
'' 7.397.000'' замењује се износом: ''7.467.000''.  
 У глави 6.7. – Историјски архив   вршиће 
се следеће измене и то: Економска 
класификација 512000- Машине и опрема у 
колони Средства из буџета износ:''500.000'' 
замењује се износом: ''600.000'' а у колони 
Укупна средства  износ: '' 600.000'' замењује се 
износом: ''700.000'', Извори финансирања за 
главу 6.7. Приходи из буџета у колони  Средства 

из  буџета и колони Укупна средства износ: 
''18.570.000'' замењује се износом: ''18.670.000'' и 
Укупно за главу 6.7. у колони Средства из 
буџета износ: ''18.570.000'' замењује се износом: 
''18.670.000'', а у колони Укупна средства износ: 
'' 21.924.000'' замењује се износом: ''22.024.000''.  
 У глави 6.8. – Завод за заштиту 
споменика културе вршиће се следеће измене и 
то: Економска класификација 422000- Трошкови 
путовања у колони Средства из буџета износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''278.000'' а у 
колони Укупна средства  износ: ''350.000'' 
замењује се износом: ''578.000'', Економска 
класификација 423000- Услуге по уговору у 
колони Средства из буџета износ: ''1.250.000'' 
замењује се износом: ''1.474.200'', а у колони 
Укупна средства  износ: ''2.460.000'' замењује се 
износом: ''2.684.200'', Економска класификација 
426000- Материјал  у колони Средства из буџета 
износ: ''370.000'' замењује се износом: ''432.000'', 
а у колони Укупна средства  износ: ''570.000'' 
замењује се износом: ''632.000''.Извори 
финансирања за главу 6.8. Приходи из буџета у 
колони  Средства из  буџета и колони Укупна 
средства износ: ''9.905.000'' замењује се износом: 
''10.419.200'' и Укупно за главу 6.8. у колони 
Средства из буџета износ: ''9.905.000'' замењује 
се износом: ''10.419.200'', а у колони Укупна 
средства износ: '' 15.556.000'' замењује се 
износом: ''16.070.200''. Извори финансирања за 
раздео 6, Приходи из буџета у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''257.047.380'' замењује се износом: 
''260.429.356''. Укупно за раздео 6. у колони 
Средства из буџета износ: ''257.047.380'' 
замењује се износом: ''260.429.356'' и у колони 
Укупна средства износ: ''300.558.380'' замењује 
се износом: ''303.940.356''.  
 
 Раздео 7. Физичка култура , Функција 
810 - Услуге рекреације и спорта Спортски савез 
општине Зрењанин, врше се следеће измене и то: 
– Економска класификација 424000- 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''40.000.000'' замењује се износом: ''42.405.000''. 
Извори финансирања за раздео 7, Приходи из 
буџета у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''133.888.000'' замењује 
се износом: ''136.293.000''. Укупно за раздео 7. у 
колони Средства из буџета  и колони Укупна 
средства износ: ''133.888.000'' замењује се 
износом: ''136.293.000''. 
 
 Раздео 8. Друштвена брига о деци, 
Функција 911 – Предшколско образовање, 
Предшколска установа ''Зрењанин'' вршиће се 
следеће измене и то: У колони Средства из 
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буџета за Економску класификацију 416000 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
додаје се износ од 2.250.000, у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''2.879.000'' замењује се износом: ''629.000''. 
Извори финансирања за  главу 8.0, Приходи из 
буџета у колони Средства из буџета и колони 
укупна средства износ: ''182.620.000'' замењује се 
износом: ''184.870.000''. Расходи из додатних 
прихода корисника у колони Расходи и издаци 
из додатних прихода корисника  и колони 
Укупна средства износ: ''77.283.000'' замењује се 
износом: ''75.033.000''. Укупно за главу 8.0 у 
колони Средства из буџета износ: ''182.620.000'' 
замењује се износом: ''184.870.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''77.283.000'' замењује се 
износом: ''75.033.000'', Функција 910 – 
Предшколско и основно образовање глава 8.1. – 
Друштвена брига о деци – остало врше се 
следеће измене: Економска класификација 
472000 – Накнада за социјалну заштиту из 
буџета у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''26.500.000'' замењује се 
износом: ''30.000.000''.  
 Извори финансирања за главу 8.1. 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''55.740.000'' 
замењује се износом: ''59.240.000''. Укупно за 
главу 8.1 у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''55.740.000'' замењује се 
износом: ''59.240.000''. Извори финансирања за 
раздео 8. Приходи из буџета у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''238.360.000'' замењује се износом: 
''244.110.000''. Расходи из додатних прихода 
корисника у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника и колони Укупна 
средства износ: ''77.283.000'' замењује се 
износом: ''75.033.000''. Укупно за раздео 8. у 
колони Средства из буџета  износ: ''238.360.000'' 
замењује се износом: ''244.110.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних  прихода 
корисника износ: ''77.283.000'' замењује се 
износом: ''75.033.000 и у колони Укупна 
средства износ: ''315.643.000'' замењује се 
износом: ''319.143.000''.  
 
 Раздео 9. – Социјална заштита, Функција 
090 – Социјална заштита некласификована на 
другом месту, врше се следеће измене и то:  
Економска класификација 472000 – Накнада за 
социјалну заштиту из буџета у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''28.100.000'' замењује се износом: ''29.575.000''. 
Извори финансирања за раздео 9. Приходи из 
буџета и Укупно за радзео 9.  у колони Средства 

из буџета и колони Укупна средства износ: 
''28.100.000'' замењује се износом: '' 29.575.000''.  
 
 Раздео 10. – Јавно информисање, 
Функција 830 – Услуге емитовања издаваштва 
врше се следеће измене и то: Економска 
класификација 423000- Услуге по уговору у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ:  ''4.000.000'' замењује се 
износом: '' 4.500.000''. Ивори финансирања за 
раздео 10. Приходи из буџета и Укупно за раздео 
10. у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''18.000.000'' замењује се 
износом: '' 18.500.000''.  
 
 Раздео 11. – Средства за остале потребе, 
Функција 473 – Туризам вршиће се следеће 
измене и то: Глава 11.0 – Туристичка 
организација општине Зрењанин, Економска 
класификација 421000- Стални трошкови  у 
колони Средства из буџета износ: ''11.062.000'' 
замењује се износом: ''9.212.000''и колони 
Укупна средства износ: '' 12.508.000'' замењује се 
износом: '' 10.658.000''.Економска класификација 
423000- Услуге по уговору у колони Средства из 
буџета износ: ''12.900.000'' замењује се износом: 
''14.900.000''и колони Укупна средства износ: 
''16.000.000'' замењује се 
износом:''18.000.000''.Економска класификација 
424000- Специјализоване услуге  у колони 
Средства из буџета износ: ''22.000.000'' замењује 
се износом: ''24.120.000'' и колони Укупна 
средства износ: '' 27.700.000'' замењује се 
износом: ''29.820.000''. После Економске 
класификације 424000 – Специјализоване услуге 
додаје се нова позиција 209/1, Економска 
класификација 425000 – Текуће поправке и 
одржавање у колони Средства из буџета и 
Укупна средства износ од 300.000, Економска 
класификација 511000- Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ:''9.300.000'' замењује се 
износом:''7.000.000''. Извори финансирања за 
главу 11.0 Приходи из буџета за главу 11.0. у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''76.935.600'' замењује се 
износом: ''77.205.600''. Укупно за главу 11.0 у 
колони Средства из буџета износ: ''76.935.600'' 
замењује се износом: ''77.205.600'' и колони 
Укупна средства износ: '' 93.348.600'' замењује се 
износом: ''93.618.600''. 
 Функција 110- Извршни и законодавни 
органи финансијски и фискални послови и 
спољни послови, у Глави 11.1 – Савез слепих, 
Општинска организација глувих и наглувих, 
пријатељи деце, после Општинска организација 
глувих и наглувих, додаје се: ''Удружење 
параплегичара Баната'', и врше се следеће 
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измене: Економска класификација 481000- 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.800.000'' замењује се износом: 
''3.000.000'', Економска класификација 481000- 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета  колони Укупна средства износ: ''600.000'' 
замењује се износом:'' 956.430'', Економска 
класификација 481000- Материјал у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''400.000'' замењује се износом: '' 500.000''. 
Извори финансирања за главу 11.1 Приходи из 
буџета и укупно за главу 11.1 у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: '' 
3.800.000'' замењује се износом: ''4.456.430''.  
Глава 11.2 – Средства за програмске активности 
и пројекте друштвених организација Савеза и 
удружења грађана за 2008. годину, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 
481000- Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''4.500.000'' замењује се износом: 
''4.815.000''. 

Извори финансирања за раздео 11. 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''85.235.600'' 
замењује се износом: ''86.477.030''. Укупно за 
раздео 11. у колони Средства из буџета  износ: 
''85.235.600'' замењује се износом: ''86.477.030''и 
у колони Укупна средства износ: ''101.648.600'' 
замењује се износом: ''102.890.030''.  
 
 Раздео 12. - Буџетски фондови, Функција 
090  – Социјална заштита некласификована на 
другом месту врше се следеће измене и то:  
Економска класификација 472000 – Фонд за 
стипендирање талентованих ученика, у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''8.000.000'' замењује се износом: 
''9.071.500''. Извори финансирања за раздео 12. 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 12. у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''27.000.000'' замењује се 
износом: '' 28.071.500''.  
 
 Раздео 13.  – Јавна предузећа, Функција 
620 – Развој заједнице врше се следеће измене и 
то: Глава 13.0 – ЈП Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина, после Економске 
класификације 412000 – Социјални доприноси 
на терет послодавца додаје се нова позиција 
222/1, Економска класификација 413000 – 
Накнаде у натури и то: у колони Средства из 
буџета 200.000, у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника 100.000 и у колони 
Укупна средства 300.000. Економска 
класификација 415000  – Накнаде трошкова за 
запослене, у колони Средства из буџета износ: 

''200.000'' замењује се износом ''1.000.000'', у 
колони Расходи и издаци   из додатних прихода 
корисника  износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом '' 200.000'', Економска класификација 
421000  – Стални трошкови у колони Средства 
из буџета износ: ''7.900.000'' замењује се износом 
''8.100.000'', у колони Расходи и издаци   из 
додатних прихода корисника  износ: ''4.300.000'' 
замењује се износом '' 4.800.000'' и у  колони 
Укупна средства износ: ''12.200.000'' замењује се 
износом: ''12.900.000''. Економска класификација 
423000  – Услуге по уговору у колони Средства 
из буџета износ: ''12.720.000'' замењује се 
износом ''12.600.000'', у колони Расходи и издаци   
из додатних прихода корисника  износ: 
''5.500.000'' замењује се износом '' 4.000.000'' и у  
колони Укупна средства износ: ''18.220.000'' 
замењује се износом: ''16.600.000''. Економска 
класификација 424000  – Специјализоване услуге 
у колони Средства из буџета износ: ''12.200.000'' 
замењује се износом ''13.600.000'', у колони 
Расходи и издаци  из додатних прихода 
корисника  износ: ''5.700.000'' замењује се 
износом '' 3.700.000'' и у  колони Укупна 
средства износ: ''17.900.000'' замењује се 
износом: ''17.300.000'', Економска класификација 
425000  – Текуће поправке и одржавање у 
колони Средства из буџета износ: ''205.080.000'' 
замењује се износом ''189.550.000'', у колони 
Расходи и издаци   из додатних прихода 
корисника  износ: ''152.200.000'' замењује се 
износом ''31.700.000'' и у  колони Укупна 
средства износ: ''357.280.000'' замењује се 
износом: ''221.250.000''. Економска 
класификација 451000  – Субвенције   у колони 
Средства из буџета и у  колони Укупна средства 
износ: ''12.000.000'' замењује се износом: 
''63.262.010''. Економска класификација 482000  
– Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''4.500.000'' замењује 
се износом ''4.600.000'' и у  колони Укупна 
средства износ: ''7.000.000'' замењује се износом: 
''7.100.000'',  Економска класификација 483000  – 
Новчане казне и пенали по решењу судова  и 
судских тела  у колони Средства из буџета 
износ: ''1.100.000'' замењује се износом 
''1.150.000'' и у  колони Укупна средства износ: 
''1.200.000'' замењује се износом: ''1.250.000'', 
Економска класификација 511000  – Зграде и 
грађевински објекти  у колони Средства из 
буџета износ: ''455.000.000'' замењује се износом 
''450.037.990'', у колони Расходи и издаци   из 
додатних прихода корисника   износ:  
''120.000.000'' замењује се износом ''42.500.000'' и 
у  колони Укупна средства износ: ''575.000.000'' 
замењује се износом: ''492.537.990'', Економска 
класификација 512000  – Машина и опрема у 
колони Средства из буџета износ:  ''4.400.000'' 



Страна: 76              Број 7               Службени лист града Зрењанина                  08. април 2008.                 

замењује  се износом ''13.800.000'', у колони 
Расходи и издаци   из додатних прихода 
корисника  износ:  
'' 4.400.000'' замењује се износом  ''3.400.000'' и у  
колони Укупна средства износ: ''8.800.000'' 
замењује се износом:  ''17.200.000'', Економска 
класификација   541000  – Земљиште у колони 
Средства из буџета и у  колони Укупна средства 
износ: ''12.000.000'' замењује се износом: 
''8.000.000''.  
 Извори финансирања за главу 13.0 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''792.672.492'' 
замењује се износом: ''831.472.492''.  
 У реду Расходи из додатних прихода 
корисника у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника и колони Укупна 
средства износ: ''302.600.000'' замењује се 
износом: ''99.900.000''. Укупно за главу 13.0 у 
колони Средства из буџета износ: ''792.672.492'' 
замењује се износом: ''831.472.492'' и у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: '''302.600.000'' замењује се 
износом: ''99.900.000'' и колони Укупна средства 
износ: '' 1.095.272.492'' замењује се износом: 
''931.372.492''.  
 Функција 660- Стамбени развој и развој 
заједнице некласификован на другом месту 
Глава 13.3. ЈКП Пијаце и паркинзи, Зрењанин, 
вршиће се следеће измене и то:  Економска 
класификација 414000  – Социјална  давања 
запосленима     у колони Расходи и издаци  из 
додатних прихода корисника  и у колони Укупна 
средства износ: ''530.000'' замењује се износом 
''2.534.080'', Економска класификација 421000  – 
Стални трошкови у колони Расходи и издаци  из 
додатних прихода корисника износ: ''2.662.000'' 
замењује се износом: ''4.397.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''6.067.000'' замењује се 
износом '' 7.802.000'', Економска класификација 
423000  – Услуге по уговору у колони Средства 
из буџета износ:  ''2.755.000'' замењује  се 
износом ''4.255.000'', у колони Расходи и издаци   
из додатних прихода корисника  износ: '' 
6.479.000'' замењује се износом  ''5.790.000'' и у  
колони Укупна средства износ: ''9.234.000'' 
замењује се износом:  ''10.045.000'', Економска 
класификација 426000  – Материјал у колони 
Расходи и издаци   из додатних прихода 
корисника  износ: ''2.865.000'' замењује се 
износом  ''3.360.000'' и у  колони Укупна 
средства износ: ''3.410.000'' замењује се износом:  
'' 3.905.000'', Економска класификација 441000  – 
Отплата домаћих  камата  у колони Расходи и 
издаци   из додатних прихода корисника  и у  
колони Укупна средства износ: ''22.000 '' 
замењује се износом:  ''42.000''. 

 Извори финансирања за главу 13.3 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''70.924.871'' 
замењује се износом: ''72.424.871''. У реду 
Расходи из додатних прихода корисника у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника и колони Укупна средства износ: 
''24.750.000'' замењује се износом: ''28.315.080. 
Укупно за главу 13.3 у колони Средства из 
буџета износ: ''70.924.871'' замењује се износом: 
''72.424.871'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника и колони Укупна 
средства износ: ''24.750.000'' замењује се 
износом: ''28.315.080'', а у колони Укупна 
средства износ: '' 95.674.871'' замењује се 
износом: ''100.739.951''. 
 Извори финансирања за разедо 13. 
Приходи из буџета у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''1.213.116.448'' 
замењује се износом: ''1.253.416.448''. Расходи из 
додатних прихода корисника у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника и колони 
Укупна средства износ: ''330.725.000'' замењује 
се износом: ''131.590.080. Укупно за раздео 13. у 
колони Средства из буџета износ: 
''1.213.116.448'' замењује се износом: 
''1.253.416.448'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''330.725.000'' замењује се износом: 
''131.590.080'', а у колони Укупна средства износ: 
''1.543.841.448'' замењује се износом: 
''1.385.006.528''. 
 
 Раздео 14. Издвојена средства за 
подстицај развоја, Функција 421 – 
Пољопривреда,  врше се следеће измене: Глава 
14.0, Економска класификација 451000  – 
Аграрни буџет  у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''37.000.000'' 
замењује се износом: ''56.500.000'', Извори 
финансирања за главу 14.0, Приходи из буџета и 
Укупно за главу 14.0  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ:''37.000.000'' замењује се 
износом:''56.500.000''. 
 Функција 620- Развој заједнице извршиће 
се следеће измене: Глава 14.1, Економска 
класификација 451000  – Средства за подстицај и 
развој малих и средњих предузећа и приватног 
предузетништва у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''20.000.000'' 
замењује се износом: ''18.000.000''. После 
Економске класификације 451000 – Средства за 
подстицај и развој малих и средњих предузећа и 
приватног предузетништва додаје се нова 
позиција 280/1,  Економска класификација 
451000 – Средства за подстицај развоја туризма 
на територији општине Зрењанин у колони 
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Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: 2.000.000, Економске класификације 
451000- Средства за маркетинг и промоцију 
постојећих ресурса и могућности инвестирања у 
општину Зрењанин у циљу привлачења страних 
инвеститора у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''16.000.000''. Извори 
финансирања за главу 14.1, Приходи из буџета и 
Укупно за главу 14.1  у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства 
износ:''255.000.000'' замењује се 
износом:''261.000.000''. Извори финансирања за 
раздео 14. приходи из буџета и Укупно за раздео 
14,  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''292.000.000'' замењује 
се износом: '' 317.500.000''. 
 
 Раздео 15.  Месне заједнице, Функција 
620- Развој заједнице врше се следеће измене:  

МЗ ''Арадац'' Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''1.707.700'' замењује се 
износом: ''1.722.700'', Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.050.000'' замењује се износом: ''4.700.000''. 
Укупно МЗ ''Арадац'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.964.700'' замењује се износом: ''6.629.700''. 
    МЗ ''Банатски Деспотовац'',Економска 
класификација 463000- Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.000.000'' замењује се износом: 
''2.800.000''. Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''3.092.600'' замењује се износом: 
''3.892.600''.  

МЗ ''Бело Блато'' Економска 
класификација 425000- Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''802.400'' замењује се износом: ''832.400'', 
Економска класификација 463000- Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''. Укупно МЗ 
''Бело Блато'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''2.399.600'' 
замењује се износом: ''3.429.600''.   
 МЗ ''Ботош'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''38.100'' замењује се износом: 
''45.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 

буџета и колони Укупна средства износ: 
''950.000'' замењује се износом: ''1.600.000''. 
Укупно МЗ ''Ботош''у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''2.240.000'' 
замењује се износом: ''2.896.900''. 
 МЗ ''Елемир'' Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''1.910.100'' замењује се 
износом: ''1.960.100'', Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''6.115.000'' замењује се износом: ''8.000.000''. 
Укупно МЗ ''Елемир'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''8.172.000'' замењује се износом: ''10.107.000''.  
 МЗ ''Ечка'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''127.400'' замењује се износом: 
''135.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''3.226.000'' замењује се износом: ''5.100.000''. 
Укупно МЗ ''Ечка'' у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''4.892.500'' 
замењује се износом: ''6.774.100''. 
 МЗ ''Клек'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''68.900'' замењује се износом: 
''79.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''3.900.000'' замењује се износом: ''5.200.000''. 
Укупно МЗ ''Клек''у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''5.111.600'' 
замењује се износом: ''6.421.700''. 
 МЗ ''Книћанин'' Економска 
класификација 425000- Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.088.600'' замењује се износом: ''1.128.600'', 
Економска класификација 425000- Средства 
самодоприноса од пољопривреде  и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''75.800'' 
замењује се износом: ''80.000''Економска 
класификација 463000- Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''1.370.000'' замењује се износом: 
''1.800.000''. Укупно МЗ ''Книћанин'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''2.534.400'' замењује се износом: 
''3.008.600''.  
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 МЗ ''Лазарево'' Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.800.000'' замењује се износом: ''6.000.000''. 
Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''6.281.500'' замењује се износом: ''7.481.500''.  

МЗ ''Лукино Село'' Економска 
класификација 425000- Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''740.900'' замењује се износом: ''840.900'', 
Укупно МЗ ''Лукино Село'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.178.600'' замењује се износом: ''1.278.600''.  
 МЗ ''Лукићево'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''90.300'' замењује се износом: 
''92.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.020.000'' замењује се износом: ''3.500.000''. 
Укупно МЗ ''Лукићево''у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.998.600'' замењује се износом: ''4.480.300''. 
 МЗ ''Меленци'' Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''3.009.300'' замењује се 
износом: ''3.059.300'', Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''102.200'' замењује се износом: 
''105.000''. После Економске класификације 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности додаје 
се позиција 320/1, 
 Економска класификација 463000- Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ 240.000. Укупно 
МЗ ''Меленци'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''3.111.500'' 
замењује се износом: ''3.404.300''.  
 МЗ ''Михајлово'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''7.800'' замењује се износом: 
''9.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''1.200.000''. 
Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.431.100'' замењује се износом: ''1.832.300''. 

 МЗ ''Орловат'' После Економске 
класификације 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности 
додаје се позиција 325/1, Економска 
класификација 463000- Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ 120.000. Укупно МЗ ''Орловат'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: '' 992.000'' замењује се износом: '' 
1.112.000''.  
 МЗ ''Перлез'' Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.832.000'' замењује се износом: ''2.400.000''. 
Укупно МЗ ''Перлез'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''4.064.300'' замењује се износом: ''4.632.300''. 
 МЗ ''Стајићево'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''157.600'' замењује се износом: 
''160.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.984.000'' замењује се износом: ''2.600.000''. 
Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''3.017.200'' замењује се износом: ''3.635.600''. 
 МЗ ''Тараш'' Економска класификација 
463000- Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: '' 
955.000'' замењује се износом: ''1.300.000''. 
Укупно МЗ ''Тараш'' у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.925.500'' замењује се износом: ''2.270.500''. 
 МЗ ''Томашевац'' Економска 
класификација 463000- Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''704.000'' замењује се износом: 
''850.000''. Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''2.055.500'' замењује се износом: 
''2.201.500''. 
 МЗ ''Чента'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''801.000'', замењује се износом: 
''700.000'', Економска класификација 463000- 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''2.050.000'', замењује се износом: ''2.800.000''. 
Укупно МЗ ''Чента'' у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: '' 4.428.300'' 
замењује се износом: '' 5.077.300''.  
 МЗ ''Златица'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
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пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''22.000'' замењује се износом: 
''25.000'', Укупно МЗ ''Златица'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''1.144.900'' замењује се износом: 
''1.147.900''. 
 МЗ ''Мужља'' Економска класификација 
463000- Самодопринос за каналисање у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''9.700'' замењује се износом: ''29.700'', 
Економска класификација 463000- Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''3.740.000'', 
замењује се износом: ''5.000.000''. Укупно МЗ 
''Мужља'' у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''3.893.700'' замењује се 
износом: '' 5.173.700''.  
 МЗ ''Граднулица'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: '' 21.500'', замењује се износом: 
''18.000'', Економска класификација 463000- 
Самодопринос за каналисање у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''8.200'' замењује се износом: ''28.200'', 
Економска класификација 463000- Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''4.950.000'', 
замењује се износом: ''6.500.000''. Укупно МЗ 
''Граднулица'' у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''4.979.700'' 
замењује се износом: '' 6.546.200''.  
 МЗ ''Зелено поље'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''5.600'', замењује се износом: 
''4.000''. После Економске класификације 463000- 
Самодоприноса за каналисање додаје се 
позиција 354/1, Економска класификација 
463000 – Месни самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ  од 300.000. Укупно МЗ ''Зелено поље'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''14.400 '' замењује се износом: 
''312.800''.  
 МЗ ''В.Влаховић'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.900'' замењује се износом: 
''2.600'', Економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''7.120.000'' замењује се износом: ''9.000.000''. 
Укупно МЗ ''В.Влаховић'' у колони Средства из 

буџета и колони Укупна средства износ: 
''7.137.780'' замењује се износом: ''9.017.480''. 
 МЗ ''Шумица'' Економска класификација 
425000- Средства самодоприноса од 
пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''3.000'' замењује се износом: 
''2.500'', Укупно МЗ ''Шумица'' у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''6.600'' замењује се износом: '' 6.100''. 
 МЗ ''Доситеј Обрадовић'' Економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''7.300.000'' замењује се износом: 
''10.000.000''. Укупно МЗ ''Доситеј Обрадовић'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''7.316.200'' замењује се износом: 
''10.016.200''. 
 МЗ ''Доља Црни шор'' Економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.240.000'' замењује се износом: 
''2.700.000''. Укупно МЗ ''Доља Црни шор'' у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''2.244.550'' замењује се износом: 
''2.704.550''. 
 МЗ ''Сава Ковачевић'' Економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде  и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''1.400'' замењује се износом: 
''2.200'', Економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.650.000'' замењује се износом: ''2.200.000''. 
Укупно МЗ ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и колони Укупна средства износ: 
''1.655.150'' замењује се износом: ''2.205.950''. 
 Извори финансирања за раздео 15. 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 15,  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''141.669.700'' замењује се 
износом: '' 165.082.500''. 
 
 Раздео 16.  Остали расходи, Функција 
490 – Економски послови некласификовани на 
другом месту, извршиће се следеће измене: 
Економска класификација 421000 – Улична јавна 
расвета у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''44.000.000'' замењује се 
износом: ''48.000.000''. Извори финансирања за 
функцију 490, Приходи из буџета и Укупно за 
функцију 490 у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ: ''284.000.000'' 
замењује се износом: ''288.000.000''. Извори 
финансирања за раздео 16, Приходи из буџета и 
Укупно за раздео 16. у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: 
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''361.000.000'' замењује се износом: 
''365.000.000''.  
 
 Раздео 17.  Донације и трансфери 
осталим нивоима власти, Функција 470 – Остале 
делатности, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463000- Иницијална 
средства за реализацију донаторских програма – 
остало у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''5.072.000''. 
 Извори финансирања за раздео 17. 
Приходи из буџета и Укупно за раздео 17,  у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''725.000.000'' замењује се 
износом: '' 725.072.000''. 
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства  из буџета износ:''4.307.312.518''  
замњеује се износом: ''4.493.080.424'', у колони 
расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''468.032.000'' замењује се 
износом: ''266.707.080'', и у колони Укупна 
средства износ: ''4.775.344.518'' замењује се 
износом: ''4.759.787.504''.  
 

Члан 5. 
 

 У Посебним одредбама у члану 7. износ: 
''30.000.000'' замењује се износом:''21.000.000''.  

 
Члан 6. 

 
 У члану 14. после става 2. додају се 
ставови 3. и 4. који гласе:  
 ''Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе у износу већем од 
износа исказаног у члану 5. ове Одлуке, могу 
користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до ког су та средства 
остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.  
 Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове 
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода 
неће се извршавати на терет средстава буџета''.  
 

Члан 7. 
 
 У члану 15. у ставу 2. речи: ''програмских 
активности'' замењује се речју: ''издатака''. 
 

Члан 8. 
 

 У члану 16.  реч: ''одређена'' замењује се 
речју: ''обезбеђена''.  
 

Члан 9. 
 

 У члану 24. после речи: ''(''Службени 
гласника'' РС, бр. 38/01, 18/03, 45/05 додаје се ''и 
123/07)''.  

Члан 10. 
 

 У члану 27. у  ставу 2.  брише се 
реч:''предлога'', а после речи:''Закона о буџету 
Републике Србије за 2008. годину'' додаје се 
''(''Службени гласник РС'', бр. 123/07)''. 
 

Члан 11. 
 

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

Члан 12. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-1/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић, с.р. 
36 

На основу члана 22. Статута општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'' 
бр. 16/05 - пречишћен текст и 19/06), а у вези 
члана 2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'' бр. 104/06) Привремени орган општине 
Зрењанин  на седници  одржаној 08.04.2008. 
године донео је  

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА И 

РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА 
И СТАНОВИМА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ 

ИЗГРАДЊЕ СТЕЧЕНИХ ДО ДАНА И 
ПОСЛЕ 31.12.2007. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се начин 
коришћења и располагања средствима солидарне 
стамбене изградње остварених продајем станова 
солидарности оприходованих у Буџету општине 
Зрењанин на дан 31.12.2007. године, као начину 
располагања до тог датума прибављених и 
привремено додељених станова солидарне 
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стамбене изградње за које не постоји коначан 
акт о додели крајњем кориснику.  
 Овом Одлуком уређује се и начин 
коришћења средстава остварених од ануитета за 
откупљене станове солидарности, како до, тако и 
после периода од 31.12.2007. године.  
 

Члан 2. 
 

 Средства остварена продајом станова 
солидарности до дана 31.12.2007. године у 
износу од 12.493.413,51 динара усмеравају се за 
обезбеђивање 5 (пет) двособних станова на 
локалитету који се налази у Зрењанину у улици 
Потиска бр. 1 и то следеће структуре: 
 - двособан стан број 1, у приземљу 
површине 65,75м2,  
 - двособан стан број 8,  на првом спрату 
површине 68,86м2, 
 - двособан стан број 9, у поткровљу 
површине 40,00м2, 
 - двособан стан број 11, у поткровљу 
површине 48,75м2 и 
 - двособан стан број 12, у поткровљу 
површине 40,02м2. 
   

Члан 3. 
 

 Средства прибављена продајем станова 
солидарности и остварена у Буџету општине 
Зрењанин после периода од 31.12.2007. године 
биће усмерена у сврху одржавања општинског 
стамбеног простора и то у смислу адаптације, 
реконструкције и побољшавања услова 
становања корисника општинских станова, 
обезбеђивања привременог или трајног смештаја 
корисника општинских станова за које је 
решењем надлежног општинског органа 
утврђено да су из хигијенских, грађевинских или 
других безбедносних разлога утврђени као 
неподобни за становање. 
 

Члан 4. 
 

 Управљање и располагање средствима из 
члана 3. ове Одлуке поверава се Председнику 
општине Зрењанин.  
 Председник општине у оквиру 
надлежности из става 1. овог члана врши следеће 
послове: 
 - доноси годишњи програм управљања и 
располагања средставима из ове Одлуке уз 
сагласност Скупштине општине, 
 - подноси Скупштини општине годишњи 
извештај о коришћењу средстава из ове Одлуке 
и 
 - именује комисије и друга радна тела у 
вези спровођења ове Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
 Председник општине на основу ове 
Одлуке именоваће Комисију за решавање 
спорних додела станова од стране правних лица 
која су у поступку приватизације престала да 
постоје, или су у поступку стечаја и из тих 
разлога не постоји орган који може у име 
даваоца стана на коришћење крајњем кориснику 
донети коначну одлуку о додели стана истом. 
 Комисија има 5 чланова и именује се на 
период од 4 године. 
 Актом о именовању Комисије, 
Председник општине именује председника 
Комисије.  
 Један члан Комисије обавезно се именује 
из реда Општинског јавног правобранилаштва 
Зрењанин.  
 Актом о именовању Комисије из овог 
члана утврђују се задаци комисије. 
 

Члан 6. 
 

 За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одељење за послове привреде, финансија и 
рачуноводства и Одељење за послове урбанизма, 
стамбене и комуналне послове и заштиту 
животне средине.  

 
Члан 7. 

 
 Расподела станова солидарности 
прибављених у смислу члана 1. и 2. ове Одлуке 
извршиће се у складу са Правилником о додели 
станова солидарности и кредита и средстава 
солидарне стамбене изградње на територији 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 13/03).  
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу града  
Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-2/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
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37 
На основу члана 2. и 13. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник 
РС'', број 16/97 и 42/98 ) и члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени  лист општине 
Зрењанин'', број 16 / 05 – пречишћен текст и број 
19/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин  и 
образовању Привременог органа општине  
Зрењанин  (''Службени гласник  РС'', број 
104/06), Привремени орган општине Зрењанин 
на седници одржаној 08.04.2008 године, донео је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОДРЖАВАЊУ КОМУНАЛНЕ  ХИГИЈЕНЕ 

  
Члан 1. 

 
У Одлуци о одржавању комуналне 

хигијене (''Службени лист општине Зрењанин'', 
број 1/06 и 3/06 )   у члану 2. после  става 1. 
додаје се став 2. који гласи: 

 ''Одржавање комуналне хигијене јавних 
површина и површина у општој употреби, 
чишћење и прање јавних површина, изношење и 
депоновање кућног смећа, кућног кабастог смећа 
и фекалија обавља ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 
Зрењанин које је основано за обављање те 
комуналне делатности''. 

 
Члан 2. 

 
У члану 4. у тачци 1. реч ''паркинг'' се 

брише. 
Члан 3. 

 
У члану 6. у ставу 1. после броја ''4'' додаје 

се текст ''и члана 4.тачка 2''. 
 

Члан 4. 
 

У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
''Одржавање хигијене на површинама у општој 
употреби из члана 4. став.1. тачка 1. ове Одлуке 
врши Јавно комунално предузеће''Пијаце и 
паркинзи''. 

Члан 5. 
 

У члану 16. у ставу 1. речи '' до краја 2007. 
године '' бришу се. 

После  става 2. додаје се став 3. који гласи:  
 ''Забрањено је депоновати смеће у 

двориштима, кућама  и становима ван посуда  за 
смеће и палити кућно смеће и гуме''. 

 Ставови 3 и 4 постају ставови 4 и 5. 
 Постојећи став 4. мења се и гласи: 

 ''Јавно    предузеће  ће  до   краја  2010.  
године   организовано  увести  у   употребу нове 
и заменити постојеће судове за смеће 
прилагођено савременом технолошком  процесу 
сакупљања и одлагања смећа''. 

 
Члан 6. 

 
У члану 17. у ставу  1. и 2. речи: ''отпадног 

материјала'' бришу се. 
После става 2. додаје се став 3. који гласи:  
 ''Забрањено је неовлашћено одлагање 

кућног смећа, кућног кабастог смећа и отпадног 
материјала  ван санитарне депоније а фекалија  
ван места које је  за то одређено''. 

Ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5. 
 

Члан 7. 
 

У члану 18. у ставу 1. речи : ''кућно смеће, 
кућно кабасто смеће и'' бришу се. 
 

Члан 8. 
 

У члану 20. став 1.  мења се и гласи: 
''Кућно кабасто смеће износи се у периоду од 15 
марта до 15 новембра у четири акције по 
распореду који   утврди Јавно предузеће''. 

 
Члан 9. 

 
Члан 23 мења се и гласи: 
 '' Судове за смеће за новоизграђене и 

реконструисане стамбене или пословне објекте 
обезбеђује инвеститор у броју одређеном 
техничком документацијом. 

Уколико техничком документацијом није 
одређен број и врста судова за смеће то ће 
одредити Јавно предузеће у складу са чланом 16. 
став 4. Одлуке''. 

Одржавање и замену судова за смеће о 
свом трошку врши Јавно предузеће''. 

 
Члан 10. 

 
У члану 26. у  ставу 5. реч ''2007'' замењује 

се речју ''2009'' а речи: ''и отпадног материјала'' 
бришу се. 

Члан 11. 
 

У члану 33. после речи  ''обухвата'' додају 
се речи ''обнављање и''. 

 
Члан 12. 

 
 У члану 34. у ставу 1. уместо тачке на 
крају реченице ставља се зарез и додају речи: 
''осим уличних дрвореда''.  
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 После става 2. додаје се нови став 3. који 
гласи: '' Улични дрвореди обнављају се, 
одржавају и реконструишу на основу годишњег 
Програма који доноси ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' 
у сарадњи са ЈП ''Дирекција за изградњу и 
уређење града Зрењанина'' Зрењанин''. 
 Досадашњи ставови 3. – 7. постају 
ставови 4.-8.  

Члан 13. 
 

У  члану 42. у тачци 7. реч ''аутомобилом'' 
се брише и додају речи:''путничких и теретних 
возила ( тегљача и приколица) на јавним 
зеленим површинама''. 
  После става 1. додаје се нови став који 
гласи: ''Физичко или правно лице или 
предузетник који паркирањем возила уништи 
јавну зелену површину  обавезан је да је 
обнови''. 

Члан 14. 
 

 У члану 44.  у последњем реду после речи 
''првобитно'' брише се  текст до краја и додају 
речи: ''технички исправно и функционално 
стање''. 

Члан 15. 
 

У члану 45. у ставу 1. на крају текста 
брише се тачка и додају речи''по претходно 
прибављеним Условима за раскопавање  које 
издаје  Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу 
и уређење града Зрењанина'' Зрењанин'', ( у 
даљем тексту ''Дирекција''). 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 
''Услови садрже: начин раскопавања и 

начин извођења радова, сагласност на Елаборат 
о регулацији саобраћаја за време извођења 
радова и услове за довођење у првобитно, 
технички исправно  и функционално стање''. 

Став 2. и 3. постају ставови 4. и 5. 
Постојећи  став 4. се брише. 

 
Члан 16. 

 
У члану 49. после става 2.  додаје се нови 

став 3. који гласи: 
''Затварање улица за саобраћај може се 

обавити само на основу решења надлежног 
органа''. 

Члан 17. 
 

  У члану 51. у ставу 1. реч ''извођач'' 
замењује се речју ''инвеститор'' а тачка на крају 
става се брише  и додају речи ''коју одреди 
''Дирекција''. 

 
Члан 18. 

                   

У члану 54.  у ставу 1. после тачке 3. 
додају се нове тачке 4, 5. и 6. које гласе: 

''4.  ако посуду за смеће изнесе на улицу 
мимо распореда за изношење смећа ( члан 16. 
став 1.)'' 

''5. ако не обезбеди посуду за смеће (члан 
16. став 2. и 4.)'' 

''6. ако   депонује   смеће  у   двориштима,   
кућама  и  становима  ван  посуда  за смеће  

( члан16. став 3.).  
Тачке од 4.- 19. постају тачке од 7.- 22. 
Постојећа тачка 4. мења се и гласи: 

''поступи супротно одредби члана 18. став 1. и 2.  
( члан 18. став 1. и 2.)''. 
Иза постојеће тачке 19. додаје се нова 

тачка  која постаје тачка 23. и гласи:''поступа 
супротно одредби  члана 42.  ( члан  42 )''. 

Постојећа тачка 20. мења се и гласи: 
''раскопава јавне површине без одобрења за 
раскопавање или супротно одобрењу за 
раскопавање ( члан 45. став 1.). 

Досадашње тачке од 20.-28. постају тачке 
од 24.-32. 

Члан 19. 
 

У члану 55.у ставу 1. после тачке 3. додаје 
се нова тачка 4. која гласи: ''не обавести 
корисника комуналне услуге о врсти и броју 
посуда за смеће (члан16. став 4.)''. 

Тачке од 4.-7. постају тачке од 5.-8. 
 После тачке 7. додаје се нова тачка 8. која 

гласи: 
 '' поставља контејнере ван места одређеног 

за постављање'' ( члан 31. став 1. тачка 16.) 
Тачке од 8.-10. постају тачке од 9.-11. 

 
Члан 20. 

 
У члану 56.  у ставу 1. после тачке 1. 

додају се нове тачке 2, 3. и 4. које гласе: 
''2.  ако посуду за смеће изнесе на улицу 

мимо распореда за изношење смећа( члан 16. 
став 1.)'' 

'' 3. ако не обезбеди посуду за смеће (члан 
16. став 2. и 4.)'' 

'' 4. ако поступа супротно одредби члана 
16. став 3. (члана 16. став 3.) 
 Тачке од 2.-27. постају тачке од 5.-30. 
Постојећа тачка 2. мења се и гласи: '' 

поступи супротно одредби члана 18. став 1. и 2.  
( члан 18. став 1 и 2.)''. 
Постојећа тачка 19. мења се и гласи: 

''раскопава јавне површине без одобрења за 
раскопавање или супротно одобрењу за 
раскопавање ( члан 45 став 1.)''. 

 
Члан 21. 
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Инспекцијски надзор над применом одрдбе 
из члана 5 став 2. ове Одлуке врши  инспекција 
за заштиту животне средине.  
 

Члан 22. 
 

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-3/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
38 
На основу члана 71. Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'', бр. 9/02, 87/02, 61/05, 
66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06) члана 
22. Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен 
текст и 19/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ЗРЕЊАНИН ЗА 2007. ГОДИНУ 

 
 1. Општина Зрењанин неће ангажовати 
ревизора за завршни рачун буџета за 2007. 
годину. 
 2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-4/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
39 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 

општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 10. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст 
5/00, 7/00 и 13/06), члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 МИЛОРАД ПОНОЋКО, дипл. инг. 
машинства, разрешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-39/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
40 
 На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 - пречишћен текст 
и 19/06), члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанин  на 
седници одржаној 08.04.2007. године, донео је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' ЗРЕЊАНИН  
 

I 
 

МИЛОРАД ПОНОЋКО, дипл. инг. 
машинства поставља се за вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' 
Зрењанин.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-40/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
41 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 27. Одлуке о организовању 
комуналне радне организације ''Зрењанин'' у 
јавна предузећа  (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00, 
7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), члана 3. Пословника о 
раду Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО'' 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 БИЉАНА ГЛИГИЋ, дипл.економиста, 
разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин. 

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-41/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
42 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 27. Одлуке о организовању 
комуналне радне организације ''Зрењанин'' у 
јавна предузећа  (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00, 
7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), члана 36. и 37. Статута 
Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа и 
зеленило'' Зрењанин, члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ЧИСТОЋА И 

ЗЕЛЕНИЛО''  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 БИЉАНА ГЛИГИЋ, дипл.економиста, 
поставља се за директора Јавног комуналног 
предузећа ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин, на 
период од 4 године. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-42/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
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З р е њ а н и н   
ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Братислав Томић,с.р. 

43 
На основу члана 22. став 1. тачка 8. 

Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 12. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и 13/06), члана 3. 
Пословника о раду Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ'' 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 ЂОРЂЕ РАДУ, дипл. економиста, 
разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа ''Пијаце 
и паркинзи'' Зрењанин. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-43/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
44 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 12. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа ''Пијаце и паркинзи'' 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 2/02, 11/03, 6/04, 7/05, 1/06 и 13/06), члана 35. 
Статута Јавног комуналног предузећа ''Пијаце и 

паркинзи'' Зрењанин, члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА ''ПИЈАЦЕ И 

ПАРКИНЗИ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 ЂОРЂЕ РАДУ, дипл. економиста, 
поставља се за директора Јавног комуналног 
предузећа ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин, на 
период од 4 године. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-44/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
45 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 12. Одлуке о организовању 
комуналне радне организације ''Зрењанин'' у 
јавна предузећа  (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00, 
7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), члана 3. Пословника о 
раду Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
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ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 МИЛОРАД БЈЕЛОГРЛИЋ, дипл. 
економиста, разрешава се дужности вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа ''Водовод и канализација'' Зрењанин. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-45/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
46 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 12. Одлуке о организовању 
комуналне радне организације ''Зрењанин'' у 
јавна предузећа  (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/00 – пречишћен текст, 5/00, 
7/00, 7/05, 13/06 и 12/07), члан 26. Статута Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин, члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 МИЛОРАД БЈЕЛОГРЛИЋ, дипл. 
економиста, поставља се за директора Јавног 
комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин, на период од 4 године. 
  

II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-46/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
47 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 27. Одлуке о подели Норинско-
издавачког и радио дифузног Јавног предузећа 
''Зрењанин''  Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 7/05), члана 3. 
Пословника о раду Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној  08.04.2008. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  

ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ЉИЉАНА ПОПОВИЋ, разрешава се 
дужности вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа ''Радио Зрењанин'' Зрењанин. 

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-47/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
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48 
На основу члана 22. став 1. тачка 8. 

Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 21. Одлуке о подели Норинско-
издавачког и радио дифузног Јавног предузећа 
''Зрењанин''  Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 7/05), члана 35. и 36.  
Статута Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' 
Зрењанин, члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО ЗРЕЊАНИН'' 
ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ЉИЉАНА ПОПОВИЋ, поставља се за 
директора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин''  
Зрењанин, на период од 4 године. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-48/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
49 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 7. Одлуке о оснивању Народног 
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/98, 4/98, 2/02 и 4/02), члана 3. Пословника о 
раду Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 

(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА  НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

''ТОША ЈОВАНОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 ГОРАН ИБРАЈТЕР, дипл.филозоф, 
разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' Зрењанин. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-49/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
50 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 7. Одлуке o оснивању Народног 
позоришта ''Тоша Јовановић'' (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02 и 
4/02), члана 33. Статута Народног позоришта 
''Тоша Јовановић'' Зрењанин, члана 3. 
Пословника о раду Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  ДИРЕКТОРА  
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ''ТОША 

ЈОВАНОВИЋ''  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 ГОРАН ИБРАЈТЕР, дипломирани 
филозоф, поставља се за директора Народног 
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позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин, на 
период од 4 године. 
  

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-50/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
51 

На основу члана 22. став 1. тачка 8. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 12. Одлуке о оснивању Завода за 
заштиту споменика културе (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 11/03), члана 3. 
Пословника о раду Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
бр. 15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА  ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ВОЈИН КАРАНОВИЋ, дипл.правник 
разрешава се дужности вршиоца дужности 
директора Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-51/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Братислав Томић,с.р. 

52 
На основу члана 22. став 1. тачка 8. 

Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05-пречишћен текст 
и 19/06),  члана 12. Одлуке о оснивању Завода за 
заштиту споменика културе (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 11/03), члана 15. и 16. 
Статута Завода за заштиту споменика културе 
Зрењанин, члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 15/06), 
а у вези члана 2. и 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине општине Зрењанин и образовању 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04. 2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЗАВОДА 
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 ВОЈИН КАРАНОВИЋ, дипл.правник, 
поставља се за директора Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин, на период од 4 
године. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-52/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
53 
 На основу члана 2. став 1. Закона о 
начину и условима признавања права и враћању 
земљишта које је прешло у друштвену својину 
по основу пољопривредног земљишног Фонда и 
конфискацијом због неизвршених обавеза из 
обавезног откупа пољопривредних производа 
(''Службени гласник РС'', бр. 18/91, 20/92 и 
42/98), члана 22.Статута општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 16/05 - 
пречишћен текст и 19/06), члана 3. Пословника о 
раду Привременог органа општине Зрењанин 
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(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06) 
Привремени орган општине Зрењанин  на 
седници одржаној 08.04.2008. године, утврдио је  
 

ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И 
ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА 

ВРАЋАЊЕ  ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
ПРЕДЛАЖЕ СЕ именовање НАДЕ 

ЗЛАТАНОВИЋ, судије Општинског суда у 
Зрењанину  за председника Комисије за вођење 
поступка и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта на територији општине 
Зрењанин.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-53/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
54 
 На основу члана 54. став 3. тачка 2. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен 
текст и 19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  
ЗРЕЊАНИН 

  
I 
 

Др СТЕВАНКА НЕСТОРОВ ЛАТИНОВИЋ, 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Медицинске школе Зрењанин, као представник 
локалне заједнице. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-54/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
55 
 На основу члана 53. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) 
и члана 3. Пословника о раду Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 15/06), а у вези члана 
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'', бр. 104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној 08.04.2008. 
године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  
ЗРЕЊАНИН 

  
I 
 

 Др БОБАН ЂУКАНОВИЋ, именује се 
за члана Школског одбора Медицинске школе 
Зрењанин, као представник локалне заједнице. 
 

II 
 
 Мандат др Бобану Ђукановићу, траје до 
истека мандата Школског одбора Медицинске 
школе Зрењанин, који је именован 14.06.2006. 
године, Решењем Скупштине општине 
Зрењанин, број: 06-36-61/06-I-04-01 (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).  
 

III 
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 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-55/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
56 
 На основу члана 54. став 3. тачка 4.  
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен 
текст и 19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној  08.04.2008. године, донео је  
 

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

ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН    
  

I 
 

 ИВАНА БРАНКОВИЋ, дипломирани 
психолог, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе ''Жарко 
Зрењанин'' Зрењанин, као  представник 
запослених. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-56/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 

57 
 На основу члана 53. став 2.  Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) 
и члана 3. Пословника о раду Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 15/06), а у вези члана 
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'', бр. 104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној  08.04.2008. 
године, донео је  

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

ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН    
  

I 
 

 ДАНИЈЕЛА МАТИЋ, дипломирани 
педагог, именује се за члана Школског одбора 
Основне школе ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин, 
као  представник запослених. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН                    
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН  
Број: 06-48-57/08-I-04-01 
Дана: 08.04.2008. године 
З р е њ а н и н   

ПРЕДСЕДНИК 
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

Братислав Томић,с.р. 
58 
 На основу члана 54. став 3. тачка 2. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 
64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен 
текст и 19/06) и члана 3. Пословника о раду 
Привременог органа општине Зрењанин 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 
15/06), а у вези члана 2. и 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине општине Зрењанин и 
образовању Привременог органа општине 
Зрењанин (''Службени гласник РС'', бр. 104/06), 
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Привремени орган општине Зрењанин, на 
седници одржаној 08.04.2008. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''1. 
ОКТОБАР'' БОТОШ 

  
I 
 

 МИРОЉУБ ЈОВАНОВ, разрешава се 
дужности члана Школског одбора Основне 
школе ''1. Октобар'' Ботош, као представник 
локалне заједнице. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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 На основу члана 53. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05 и 101/05), члана 22. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 16/05 – пречишћен текст и 19/06) 
и члана 3. Пословника о раду Привременог 
органа општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 15/06), а у вези члана 
2. и 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
општине Зрењанин и образовању Привременог 

органа општине Зрењанин (''Службени гласник 
РС'', бр. 104/06), Привремени орган општине 
Зрењанин, на седници одржаној 08.04.2008. 
године, донео је  
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I 
 

 ДРАГИША МАРГИЋ, именује се за 
члана Школског одбора Основне школе ''1. 
Октобар'' Ботош, као представник локалне 
заједнице. 

II 
 
 Мандат Драгиши Маргићу, траје до 
истека мандата Школског одбора Основне школе 
''1. Октобар'' Ботош, који је именован 14.06.2006. 
године, Решењем Скупштине општине 
Зрењанин, број: 06-36-55/06-I-04-01 (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).  
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 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
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