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241.  
   На основу чланова 45. став 1. тачка 5. и 107. став 2. Статута града Зрењанина (''Сл лист града 
Зрењанина'', 26/13 - пречишћен текст) Градоначелник града Зрењанина дана 17.10.2013. године донео 
je следећу 

 
НАРЕДБУ 

О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЗА  СТАБИЛИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА  
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I. Овом наредбом налажу се мере за превазилажење проблема неусклађености прихода и обавеза 

буџета града Зрењанина у 2013. години а које су засноване на принципима привредног опоравка  
које је утврдила Влада Републике Србије. 

 
II.  Циљ је да се наложеним мерама оствари стабилизација и уштеде у Буџету града Зрењанина. 

 
III.  Сходно наведеном налажу се следеће мере: 

 
1. Повећати ефекте примене одлуке  Скупштине града Зрењанина о локалним комуналним 

таксама (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 34/12). 
2. Ускладити Систематизацију радних места код свих буџетских корисника у складу са 

Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 
(''Службени гласник РС'', бр. 104/2009) од 16.12.2009. године, Законом о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 и 
62/2013) и  члановима 6. и  25. Одлуке о буџету града Зрењанина за 2013. годину 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 15/13 - пречишћен текст) од 07.05.2013. године, 
водећи рачуна о структури, оперативности и ефикасности запослених. 

3. Остварити максималне уштеде у делу куповине роба и услуга од стране свих буџетских 
корисника. 

4. Уштеде које ће се постићи мерама из претходне тачке преусмерити на капиталне 
инвестиције и  бригу о социјално угроженим категоријама. 

   
IV.  Задужује се Одељење за финансије да саставља месечне извештаје о реализацији наложених 

мера и о ефектима њиховог спровођења, те да их доставља Градоначелнику. 
 

V. Наложене мере биће основа за израду Одлуке о буџету града Зрењанина за 2014. годину. 
 

VI.  Обавезује се Одељење за финансије да сачини детаљна упутства о спровођењу мера штедње и 
да се иста доставе буџетским корисницима. 

 
VII.  Ову наредбу објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 
 

Градоначелник 
Мр Иван Бошњак, с.р. 
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