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На основу члана 47. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 73/10), чл. 
20. и 32. а у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 31. тачка 2. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној 22.12.2010. године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2010. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2010. годину (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 6/10 – пречишћен текст, 09/10 и 18/10) у 
члану 1. износ: ''3.190.917.000'' замењује се 
износом: ''2.836.838.456''. 
 

Члан 2.  
 

 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' Економска класификација 711111 – 
Порез на зараде износ: ''800.000.000'' замењује се 
износом: ''755.000.000''. 

Економска класификација 711121 – 
Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном приходу 
по решењу Пореске управе износ: ''30.000.000'' 
замењује се износом: ''28.000.000''. 

Економска класификација 711143 – 
Порез на приходе од непокретности износ: 
''35.000.000'' замењује се износом: ''36.000.000''. 

Економска класификација 711145 – 
Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''4.000.000''. 

После Економске класификације 711148 - 
Порез на приходе од непокретности по решењу 
Пореске управе, додаје се нова Економске 
класификација 711149 – Порез на приходе од 

давања у закуп покретних ствари, по решењу 
Пореске управе у износу од: ''20.000''. 

Економска класификација 711181 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији месне заједнице и 
општине износ: ''105.000.000'' замењује се 
износом: ''98.000.000''. 

Економска класификација 711182 – 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства износ: ''1.000.000'' замењује се 
износом: ''310.000''. 

Економска класификација 711191 – 
Порез на остале приходе износ: ''105.000.000'' 
замењује се износом: ''106.000.000''. 

Укупно 711: износ: ''1.118.500.000'' 
замењује се износом: ''1.064.430.000''.  

Економска класификација 712111 – 
Порез на фонд зарада запослених који се 
финансирају из буџета и фондова обавезног 
социјалног осигурања износ: ''20.000'' замењује 
се износом: ''10.000''. 

Економска класификација 712112 – 
Порез на фонд зарада осталих запослених износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 712113 – 
Порез на фонд зарада лица која остварују 
приходе од ауторских права и права 
индустријске својине износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''30.000''. 

Укупно 712: износ: ''370.000'' замењује се 
износом: ''140.000''.  

Економска класификација 713311 – 
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске 
управе износ: ''9.000.000'' замењује се износом: 
''7.000.000''. 

Економска класификација 713421 – 
Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 
износ: ''65.000.000'' замењује се износом: 
''61.000.000''. 

Укупно 713: износ: ''249.051.000'' 
замењује се износом: ''243.051.000''.  
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Економске класификација 714421 – 
Комунална такса за држање музичких уређаја и 
приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''800.000''. 

Економска класификација 714431 – 
Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''. 

Економска класификација 714441 – 
Средства за противпожарну заштиту од 6% 
наплаћене премије осигурања од пожара у 
општини на чијој се територији налази 
осигурана имовина износ: ''1.500.000'' замењује 
се износом: ''1.000.000''. 

Економска класификација 714549 – 
Накнада за емисије SО2, NО2, прашкастих 
материја и одложеног отпада износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''100.000''. 

Економска класификација 714552 – 
Боравишна такса износ: ''4.000.000'' замењује се 
износом: ''3.000.000''. 

Укупно 714: износ: ''147.440.000'' 
замењује се износом: ''144.340.000''.  

Економска класификација 716111 – 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору износ: ''53.000.000'' 
замењује се износом: ''47.000.000''. 

Укупно 716: износ: ''53.000.000'' замењује 
се износом: ''47.000.000''.  

Економска класификација 733144– 
Текући наменски трансфери у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова износ: 
''10.000.000'' се брише.                            

Економска класификација 733146 – 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
АП Војводине у корист нивоа градова износ: 
''30.000.000'' замењује се износом: ''35.000.000''. 

Економска класификација 733242 – 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, 
од АП Војводина у корист нивоа градова износ: 
''83.354.000'' замењује се износом: ''82.000.000''. 

Укупно 733: износ: ''416.049.000'' 
замењује се износом: ''409.695.000''. 
  Економска класификација 741142 – 
Приходи од камата на средства корисника 
буџета града која су укључена у депозит 
пословне банке са којом надлежни орган града 
закључи уговор о депоновању средстава по 
виђењу износ: ''1.000.000'' се брише.  

Економска класификација 741511 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
износ: ''50.000.000'' замењује се износом: 
''52.200.000''. 

Економска класификација 741522 – 
Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 

пољопривредног објекта у државној својини 
износ: ''50.000.000'' замењује се износом: 
''60.205.000''. 

Економска класификација 741532 – 
Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима 
износ: ''58.000.000'' замењује се износом: 
''51.000.000''. 

Економска класификација 741534 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
износ: ''160.000.000'' замењује се износом: 
''150.000.000''. 

Економска класификација 741536 – 
Накнада за коришћење грађевинског земљишта 
од правних лица износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''13.600.000''. 

Укупно 741: износ: ''379.500.000'' 
замењује се износом: ''367.505.000''.  
 Економска класификација 742142 – 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета износ: ''115.000.000'' замењује се 
износом: ''110.000.000''. 
 Економска класификација 742143 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште 
у корист нивоа градова износ: ''106.646.000'' 
замењује се износом: ''55.000.000''. 

Економска класификација 742253 – 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
износ: ''266.234.544'' замењује се износом: 
''75.000.000''. 
 Економска класификација 742341 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације градова износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''4.000.000''. 

Укупно 742: износ: ''500.890.544'' 
замењује се износом: ''256.010.000''.  
 Економска класификација 742352 – 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
прописа из области заштите од пожара износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''100.000''. 

Укупно 743: износ: ''21.500.000'' замењује 
се износом: ''21.100.000''.  
 Економска класификација 744141 – 
Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова износ: 
''15.000.000'' замењује се износом: ''10.000.000''. 

Укупно 744: износ: ''15.000.000'' замењује 
се износом: ''10.000.000''.  
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''16.000.000''. 

Укупно 745: износ: ''10.000.000'' замењује 
се износом: ''16.000.000''.  
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 Економска класификација 771111 – 
Меморандумске ставке за рефундацију  расхода 
износ: ''6.000.000'' замењује се износом: 
''4.000.000''. 

Укупно 771: износ: ''6.000.000'' замењује 
се износом: ''4.000.000''.  
 Економска класификација 811122 – 
Примања од откупа станова у државној својини 
износ: ''20.000.000'' замењује се износом: ''1.000''. 

Укупно 811: износ: ''20.000.000'' замењује 
се износом: ''1.000''.  
 Економска класификација 812141 – 
Примања од продаје покретних ствари у корист 
нивоа градова износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''50.000''. 

Укупно 812: износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''50.000''.  
 ''Укупни приходи и примања без 
пренетих средстава из претходне године'' износ: 
''3.102.420.544'' замењује се износом: 
''2.748.342.000''. 
 ''Приходи и примања буџета'' у износу: 
''3.190.917.000'' замењује се износом: 
''2.836.838.456''. 
 Додатни приходи буџетских корисника, 
износ: ''1.029.230.000'' замењује се износом: 
''301.456.100''. 

Укупни приходи и примања износ: 
''4.220.147.000'' замењује се износом: 
''3.138.294.556''.  
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''2.952.662.000'' замењује се износом: 
''2.745.798.456'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''632.912.000'' замењује се износом: 
''204.204.100'', и колони Укупна средства износ: 
''3.585.574.000'' замењује се износом: 
''2.950.002.556''.  

Eкономскa класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''923.084.000'' замењује се износом: 
''918.973.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''38.508.000'' 
замењује се износом: ''38.759.400'' и у колони 
Укупна средства износ: ''961.592.000'' замењује 
се износом: ''957.732.400''.  

Eкономска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''673.970.000'' 
замењује се износом: ''675.908.000'', у колони – 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''9.592.600'' замењује се 
износом: ''9.119.600'' и у колони Укупна средства 

износ: ''683.562.600'' замењује се износом: 
''685.027.600''.  

Eкономска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''120.047.000'' 
замењује се износом: ''120.394.000'', у колони – 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.732.400'' замењује се 
износом: ''1.650.400'' и у колони Укупна средства 
износ: ''121.779.400'' замењује се износом: 
''122.044.400''.  

Eкономска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони – Средства из буџета износ: 
''3.455.000'' замењује се износом: ''3.220.000'', у 
колони – Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''767.000'' замењује се износом: 
''967.000'', у колони Укупна средства износ: 
''4.222.000'' замењује се износом: ''4.187.000''.  

Eкономска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима – Средства из 
буџета износ: ''82.703.000'' замењује се износом: 
''82.499.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''17.474.000'' 
замењује се износом: ''17.630.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''100.177.000'' замењује 
се износом: ''100.129.000''. 

Eкономска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Средства из буџета 
износ: ''19.909.000'' замењује се износом: 
''14.952.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''8.922.000'' 
замењује се износом: ''9.372.400'', у колони 
Укупна средства износ: ''28.831.000'' замењује се 
износом: ''24.324.400''. 

Eкономска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''22.000.000'' замењује се износом: ''21.000.000''. 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''813.073.000'' замењује се износом: 
''651.746.556'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''588.149.000'' замењује се износом: 
''158.484.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.401.222.000'' замењује се износом: 
''810.230.556''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''186.351.000'' замењује се износом: 
''186.152.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''32.644.000'' 
замењује се износом: ''32.703.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''218.995.000'' замењује 
се износом: ''218.855.000''.  
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
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буџета износ: ''6.024.000'' замењује се износом: 
''6.169.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.175.000'' 
замењује се износом: ''3.210.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''9.199.000'' замењује се 
износом: ''9.379.000''.  
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''88.809.000'' замењује се износом: ''87.765.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''23.052.000'' замењује се 
износом: ''22.320.000'' у колони Укупна средства 
износ: ''111.861.000'' замењује се износом: 
''110.085.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''122.391.000'' замењује се износом: 
''135.737.700'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''19.806.000'' 
замењује се износом: ''20.427.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''142.197.000'' замењује 
се износом: ''156.164.700''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''370.025.000'' замењује се износом: 
''199.406.856'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''470.840.000'' замењује се износом: ''39.118.000'', 
у колони Укупна средства износ: ''840.865.000'' 
замењује се износом: ''238.524.856''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета износ: 
''39.473.000'' замењује се износом: ''36.516.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''38.632.000'' замењује се 
износом: ''40.706.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''78.105.000'' замењује се износом: 
''77.222.000''. 

Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''10.257.000'' замењује се 
износом: ''9.257.000''. 

Економска класификација 441- Отплата 
домаћих камата у колони средства из буџета 
износ: ''9.000.000'' замењује се износом: 
''8.500.000'', у колони укупна средства износ: 
''9.232.000'' замењује се износом: ''8.732.000''.  

 Економска класификација 444 – Пратећи 
трошкови задуживања у колони средства из 
буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''500.000'', у колони укупна средства износ: 
''1.025.000'' замењује се износом: ''525.000''.  

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 

колони Укупна средства износ: ''528.100.000'' 
замењује се износом: ''491.351.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони средства из буџета и 
колони укупна средства износ: ''528.100.000'' 
замењује се износом: ''491.351.000''.  

Економска класификација 460000 - 
Донације, дотације и трансфери у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''542.680.000'' замењује се износом: 
''548.152.900''. Eкономска класификација 463 - 
Текући трансфери осталим нивоима власти у 
колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''542.680.000'' замењује се 
износом: ''548.152.900''.  

Економска класификација 470000 – 
Социјално осигурање и социјална заштита 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''37.211.000'' замењује се износом: 
''44.111.000''. Eкономска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета у 
колони средства из буџета и колони укупна 
средства износ: ''37.211.000'' замењује се 
износом: ''44.111.000''.  

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''86.514.000'' замењује се износом: 
''75.464.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''5.098.000'' 
замењује се износом: ''5.803.700'', у колони 
Укупна средства износ: ''91.612.000'' замењује се 
износом: ''81.267.700''. 

 Eкономска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
средства из буџета износ: ''11.941.000'' замењује 
се износом: ''12.067.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''335.000'' замењује се износом: ''350.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''12.276.000'' 
замењује се износом: ''12.417.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''31.153.000'' замењује се износом: 
''25.597.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.357.000'' 
замењује се износом: ''4.057.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''34.510.000'' замењује се 
износом: ''29.654.000''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''43.420.000'' замењује 
се износом: ''37.800.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.406.000'' замењује се износом: ''1.396.700'', у 
колони Укупна средства износ: ''44.826.000'' 
замењује се износом: ''39.196.700''.  
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Економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''12.000.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000''.  

Економска класификација 499 – Стална 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''2.000.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''.  

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''6.000.000''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''226.465.000'' 
замењује се износом: ''79.250.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''396.118.000'' замењује се 
износом: ''97.052.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''622.583.000'' замењује се износом: 
''176.302.000''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''222.565.000'' замењује се износом: 
''78.849.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''391.618.000'' замењује се износом: ''92.202.000'', 
у колони Укупна средства износ: ''614.183.000'' 
замењује се износом: ''171.051.000''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''208.031.000''  замењује се 
износом: ''64.540.000'' у колони Расходи и издаци 
из додатних прихода корисника износ: 
''381.782.000'' замењује се износом: ''76.336.000'' 
у колони Укупна средства износ: ''589.813.000'' 
замењује се износом: ''140.876.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''11.233.000'' замењује се износом: ''11.088.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''9.586.000'' замењује се 
износом: ''15.616.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''20.819.000'' замењује се износом: 
''26.704.000''. 

Економска класификација  515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''3.300.000'' замењује се износом: 
''3.220.000'', у колони Укупна средства износ: 
''3.550.000'' замењује се износом: ''3.470.000''. 

Економска класификација 520000 – 
Залихе у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''301.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''4.500.000'' замењује се 
износом: ''4.750.000'', у колони Укупна средства 

износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''5.051.000''. 

Економска класификација  522 – Залихе 
материјала у колони Средства из буџета износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''300.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''750.000'' 
замењује се износом: ''650.000''. 

Економска класификација  523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
буџета износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''1.000'', у колони Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''4.150.000'' замењује 
се износом: ''4.400.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''4.250.000'' замењује се износом: 
''4.401.000''. 

Економска класификација 540000 – 
Природна имовина у колони Средства из буџета 
износ: ''3.400.000'' замењује се износом: 
''100.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника додаје се износ: 
''100.000'', у колони Укупна средства износ: 
''3.400.000'' замењује се износом: ''200.000''. 

Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета износ: 
''3.400.000'' замењује се износом: ''100.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника додаје се износ: ''100.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''3.400.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. 

Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.190.917.000'' 
замењује се износом: ''2.836.838.456'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.029.230.000'' замењује се 
износом: ''301.456.100'' и колони Укупна 
средства износ: ''4.220.147.000'' замењује се 
износом: ''3.138.294.556''.  

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''2.931.030.544'' 
замењује се износом: ''2.579.107.000'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''1.567.991.000'' замењује се износом: 
''1.498.811.000'', шифра економске 
класификације 711 – Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 
''1.006.000.000'' замењује се износом: 
''960.020.000'', шифра економске класификације 
711180 - Самодопринос износ: ''112.500.000'' 
замењује се износом: ''104.410.000'', шифра 
економске класификације 713 – Порез на 
имовину износ: ''249.051.000'' замењује се 
износом: ''243.051.000'', шифра економске 
класификације 714 – Порез на добра и услуге 
(осим накнада које се користе преко буџетског 
фонда) у чему износ: ''147.440.000'' замењује се 
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износом: ''144.330.000'', шифра економска 
класификација 716 – Остали порески приходи 
износ: ''53.000.000'' замењује се износом: 
''47.000.000'', шифра економске класификације 
74 – Непорески приходи, од чега: износ: 
''926.890.544'' замењује се износом: 
''670.410.000'', шифра економске класификације 
733 – Трансфери износ: ''416.049.000'' замењује 
се износом: ''409.695.000'', шифра економска 
калсификација 8 – Примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''20.100.000'' 
замењује се износом: ''51.000''. Укупни расходи и 
издаци за набавку нефинансијске и финансијске 
имовине износ: ''3.179.127.000'' замењује се 
износом: ''2.836.838.456''. Шифра економске 
класификације 4 – Текући расходи износ: 
''2.409.982.000'' замењује се износом: 
''2.745.798.456'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''923.084.000'' замењује се износом: 
''919.973.000'', шифра економске класификације 
42 – Коришћење роба и услуга износ: 
''813.073.000'' замењује се износом: 
''651.746.556'', шифра економске класификације 
44 – Отплата камата: ''10.000.000'' замењује се 
износом: ''9.000.000'', шифра економске 
класификације 45 – Субвенције износ: 
''528.100.000'' замењује се износом: 
''491.351.000'', шифра економске класификације 
47 – Социјална заштита из буџета износ: 
''37.211.000'' замењује се износом: ''44.111.000'', 
шифра економске класификације 48+49 – Остали 
расходи износ: ''98.514.000'' замењује се 
износом: ''82.464.000'', шифра економске 
класификације 4631 - Трансфери износ: 
''542.680.000'' замењује се износом: 
''548.152.900'', шифра економске класификације 
5 – Издаци за набавку нефинансијске имовине 
износ: ''226.465.000'' замењује се износом: 
''79.250.000''. 

Члан 3. 
 
  У Посебном делу  у члану 3. вршиће се 
следеће измене и допуне:  
  У члану 3., у ставу 1. износ: 
''3.190.917.000'' замењује се износом: 
''2.836.838.456'' и износ: ''1.029.230.000'' замењује 
се износом: ''301.456.100''. 
 У истом члану у табеларном прегледу:  

 Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''4.637.000'' замењује се износом: 
''5.065.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''825.000'' замењује се износом: ''910.000''.  

Економска класификација 417 – 
Посланички додатак у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''22.000.000'' 
замењује се износом: ''21.000.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''550.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''1.000''.  

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''2.160.000'' 
замењује се износом: ''2.310.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''10.000'' 
замењује се износом: ''1.000''.  

У реду укупно за Скупштину града у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''47.121.000'' замењује се износом: 
''46.726.000''.  

 У глави 1.01 – Заштитник грађана 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''4.560.000'' замењује се 
износом: ''4.300.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''822.000'' замењује се износом: ''770.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''43.000'' 
замењује се износом: ''25.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''5.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''30.000'' замењује се 
износом: ''20.000''. 
 Укупно за главу 1.01 – Заштитник 
грађана у колони у колони Средства из буџета и 
у колони укупно износ: ''5.670.000'' замењује се 
износом: ''5.285.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
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Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''52.791.000'' замењује се износом: ''52.011.000''. 
 Укупно за раздео 1 – Скупштина града и 
заштитник грађана у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''52.791.000'' замењује 
се износом: ''52.011.000''. 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''20.131.000'' замењује се износом: ''19.460.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''3.127.000'' замењује се износом: 
''2.970.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''1.000''.  

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''14.000.000'' замењује се 
износом: ''13.000.000''.  

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''23.000.000'' замењује се 
износом: ''25.000.000''.  

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту Средства из буџета у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''2.300.000'' замењује се износом: 
''2.000.000''.  

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне Средства из буџета у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''70.000'' замењује се износом: ''1.000''.  

Економска класификација 499 – 
Средства резерве – стална резерва у колони 
Средства из буџета и колони укупно износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.000.000''. 

Економска класификација 499 – 
Средства резерве – текућа резерва  у колони 
Средства из буџета и колони укупно износ: 
''10.000.000'' замењује се износом: ''6.000.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони укупно износ: 
''79.938.000'' замењује се износом: ''74.642.000''. 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''79.938.000'' замењује се 
износом: ''74.642.000''. 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 

услуге, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''148.000.000'' замењује 
се износом: ''157.310.500''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''26.500.000'' замењује се износом: 
''28.152.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''52.000.000'' замењује се износом: ''55.950.000''.  

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''6.200.000''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''2.500.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Градска управа – Опште услуге у колони 
средства из буџета и у колони укупно износ: 
''352.183.000'' замењује се износом: 
''366.795.500''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 170 – 
Трансакције везане за јавни дуг, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 441 – 
Отплата домаћих камата у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''9.000.000'' 
замењује се износом: ''8.500.000''.  

Економска класификација 444 – Пратећи 
трошкови задуживања у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
170 – Трансакције везане за јавни дуг у колони 
средства из буџета и колони укупно износ: 
''21.790.000'' замењује се износом: ''20.790.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Центар за социјални 
рад у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''25.120.000'' замењује се износом: 
''23.000.000''. 

Економска класификација 463 позиција 
52/1 – Наменска средства, у колони Средства из 
буџета и  у колони укупно у износу: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 
 Економска класификација 463 – 
Трансфери осталим нивоима власти – Црвени 
крст у колони Средства из буџета и у колони 
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укупно износ: ''2.300.000'' замењује се износом: 
''3.300.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''46.925.000'' 
замењује се износом: ''42.805.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 700 – 
Здравство, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Средства за делатност 
примерне здравствене заштите у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''12.000.000'' замењује се износом: ''6.500.000''. 
 Укупно за Функционалну класификацију 
700 – Здравство у колони Средства из буџета и 
колони укупно износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''6.500.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''64.000.000'' замењује се 
износом: ''69.500.000''.  

Економска класификација 463 – Накнаде 
трошкова запосленима и ђацима у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''40.000.000'' замењује се износом: ''44.450.000''.  
 Економска класификација 463 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''14.500.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''158.100.000'' 
замењује се износом: ''173.550.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''25.000.000'' замењује се 
износом: ''26.000.000''. 

Економска класификација 463 – Накнаде 
трошкова запосленима и ђацима у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''42.000.000'' замењује се износом: ''41.700.000''.  

После економске класификације 463 – 
Материјал додаје се нова економска 
класификација 463 – Машине и опрема у колони 
Средства из буџета и у колони укупно додаје се 
износ: ''250.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
920 – Средње образовање у колони Средства из 
буџета и колони укупно износ: ''107.500.000'' 
замењује се износом: ''108.450.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01 Народно позориште 
''Тоша Јовановић'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''46.908.000'' 
замењује се износом: ''47.190.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''8.397.000'' замењује се износом: 
''8.451.000''.  

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''10.975.000'' замењује 
се износом: ''11.004.000'' и у колони укупно 
износ: ''11.860.000'' замењује се износом: 
''11.889.000''. 

Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''150.000'' и у колони укупно износ: ''1.430.000'' 
замењује се износом: ''1.380.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''250.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у 
колони укупно износ: ''6.130.000'' замењује се 
износом: ''6.180.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''400.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''500.000''.  

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''5.386.000'' замењује се износом: ''5.431.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.900.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000'' и  у колони 
укупно износ: ''8.286.000'' замењује се износом: 
''7.431.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''300.000'' и у колони укупно износ: ''650.000'' 
замењује се износом: ''550.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''1.565.000'' замењује се износом: 
''1.905.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''250.000'' и  у 
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колони укупно износ: ''1.765.000'' замењује се 
износом: ''2.155.000''. 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''660.000'' замењује се износом: ''1.400.000'' и  у 
колони укупно износ: ''1.860.000'' замењује се 
износом: ''2.600.000''. 

После економске класификације 441 – 
Отплата домаћих камата додаје се нова 
економска класификација 481 - Дотација 
невладиним организацијама у колони средства  
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони укупно износ: ''15.000''. 

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

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.01 – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'' у колони Средства 
из буџета износ: ''83.071.000'' замењује се 
износом: ''83.621.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''6.385.000'' замењује се износом: 
''6.190.000'' и у колони укупно износ: 
''89.456.000'' замењује се износом: ''89.811.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 
''Жарко Зрењанин'' , вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''18.800.000'' 
замењује се износом: ''17.601.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''3.460.000'' замењује се износом: 
''3.145.000''.  

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''300.000'' и у колони укупно износ: ''1.300.000'' 
замењује се износом: ''800.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''200.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''50.000'' и у колони укупно 
износ: ''400.000'' замењује се износом: ''250.000''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''90.000''.  

Економска класификација  515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''220.000'', и у колони укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''420.000''.  

Економска класификација  522 – Залихе 
материјала у колони Средства из буџета износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''300.000'', и у 
колони укупно износ: ''750.000'' замењује се 
износом: ''650.000''.  

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.02 – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''28.854.000'' замењује 
се износом: ''26.600.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.559.000'' замењује се износом: 
''3.509.000'' и у колони укупно износ: 
''32.413.000'' замењује се износом: ''30.109.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.03 Народни музеј, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''23.345.000'' замењује се износом: 
''23.380.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''4.175.000'' замењује се износом: 
''4.180.000''.  

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''25.000'' замењује се износом: 
''61.000''. 

Економска класификација  414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''1.814.000'' замењује 
се износом: ''1.818.000'' и  у колони укупно 
износ: ''2.544.000'' замењује се износом: 
''2.548.000''. 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''20.000'' замењује се износом: 
''10.000'' и у колони укупно износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''1.165.000'' а у колони  
укупно износ: ''140.000'' замењује се износом: 
''1.305.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''7.000.000'' а у колони  
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укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''7.300.000''. 

Економска класификација  482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''60.000'' 
замењује се износом: ''25.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''3.200.000'' и у 
колони укупно износ: ''344.000'' замењује се 
износом: ''3.344.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.03 – Народни музеј 
у колони Средства из буџета износ: ''36.802.000'' 
замењује се износом: ''36.837.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''1.060.000'' замењује се 
износом: ''12.225.000'' и у колони укупно износ: 
''37.862.000'' замењује се износом: ''49.062.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 Савремена галерија, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''9.070.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''1.635.000'' замењује се износом: 
''1.625.000''.  

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''40.000'' замењује се износом: 
''50.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''274.000'' 
замењује се износом: ''200.000''.  

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 – позиција 128/1 – Наменска 
средства – Опрема фототека графике у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''201.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.04 – Савремена 
галерија у колони Средства из буџета износ: 
''16.054.000'' замењује се износом: ''16.251.000'' и 
у колони укупно износ: ''16.854.000'' замењује се 
износом: ''17.051.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.05 Културни центар, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 

411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''17.176.000'' замењује се износом: 
''17.425.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''3.075.000'' замењује се износом: 
''3.120.000''.  

Економска класификација  415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''450.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''5.400.000'' замењује се 
износом: ''5.700.000'' и у колони укупно износ: 
''6.500.000'' замењује се износом: ''6.800.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и  у колони укупно износ: ''3.002.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''1.000'' а у 
колони укупно износ: ''630.000'' замењује се 
износом: ''431.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.05 – Културни 
центар у колони Средства из буџета износ: 
''31.150.000'' замењује се износом: ''30.493.000'' и 
у колони укупно износ: ''34.650.000'' замењује се 
износом: ''33.993.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''1.946.000'' замењује се 
износом: ''1.955.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''349.000'' замењује се износом: ''350.000''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
буџета износ: ''3.073.000'' замењује се износом: 
''2.000.000'' и у колони укупно износ: ''3.083.000'' 
замењује се износом: ''2.010.000''.  

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.06 – Савез 
аматерских КУД у колони Средства из буџета 
износ: ''6.350.000'' замењује се износом: 
''5.287.000'', и у колони укупно износ: ''6.360.000'' 
замењује се износом: ''5.297.000''.  
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Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.07 Позориште ''Мадач'',  
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ: ''2.156.000'' замењује се 
износом: ''2.160.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''386.000'' замењује се износом: ''390.000''.  

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''36.000'' замењује се износом: 
''25.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и  у колони укупно износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''1.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.07 – Позориште 
''Мадач'' у колони Средства из буџета износ: 
''4.050.000'' замењује се износом: ''3.898.000'', и у 
колони укупно износ: ''4.100.000'' замењује се 
износом: ''3.948.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.08 Историјски архив, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета износ: 
''11.502.000'' замењује се износом: ''11.345.000'' а 
у колони укупно износ: ''13.487.000'' замењује се 
износом: ''13.330.000''.  

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''2.058.000'' 
замењује се износом: ''2.090.000'', а у колони 
укупно износ: ''2.428.000'' замењује се износом: 
''2.460.000''. 

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''60.000'' замењује се износом: 
''30.000'' и  у колони укупно износ: ''230.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 512 – позиција 167/1 – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''250.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.08 – Историјски 
архив у колони Средства из буџета износ: 
''16.810.000'' замењује се износом: ''16.905.000'' и 
у колони укупно износ: ''20.185.000'' замењује се 
износом: ''20.280.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.09 Завод за заштиту 
споменика културе, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета износ: ''7.925.000'' замењује се 
износом: ''7.905.000'' у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''350.000'' и у колони укупно износ: ''8.925.000'' 
замењује се износом: ''8.255.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ ''1.419.000'' 
замењује се износом: ''1.415.000'' у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''179.000'' замењује се 
износом: ''63.000'' и у колони укупно износ: 
''1.598.000'' замењује се износом: ''1.478.000''. 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони укупно износ: 
''45.000'' се брише. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''156.000'' замењује се износом: 
''145.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''92.000'' замењује се износом: ''62.400'' и у 
колони укупно износ: ''248.000'' замењује се 
износом: ''207.400''. 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''439.000'' замењује се износом: ''449.000'' и у 
колони укупно износ: ''1.096.000'' замењује се 
износом: ''1.106.000''. 

Економска класификација  422 – 
Трошкови путовања у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''530.000'' замењује се износом: 
''400.000'' и у колони укупно износ: ''630.000'' 
замењује се износом: ''500.000''. 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ 
''1.400.000'' замењује се износом: ''1.350.000'' у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.520.000'' 
замењује се износом: ''700.000'' и у колони 
укупно износ: ''3.920.000'' замењује се износом: 
''2.050.000''. 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
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остало и колони укупно износ: ''1.042.000'' 
замењује се износом: ''150.000''.  

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ ''50.000'' замењује се износом: 
''30.000'' у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''30.543.000'' замењује се износом: ''2.500.000'' и у 
колони укупно износ: ''30.593.000'' замењује се 
износом: ''2.530.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.031.000'' замењује се износом: ''750.000'' и у 
колони укупно износ: ''1.188.000'' замењује се 
износом: ''907.000''. 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и у колони укупно износ: ''410.000'' 
замењује се износом: ''400.700''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и у колони укупно 
износ: ''1.455.000'' замењује се износом: 
''200.000''.  

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.09 – Завод за 
заштиту споменика културе у колони Средства 
из буџета износ: ''12.200.000'' замењује се 
износом: ''12.095.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''39.335.000'' замењује се износом: 
''6.074.100'' и у колони укупно износ: 
''51.535.000'' замењује се износом: ''18.169.100''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
820 – Услуге културе – Укупно култура у колони 
Средства из буџета износ: ''235.341.000'' 
замењује се износом: ''231.987.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''58.074.000'' замењује 
се износом: ''35.733.100'' и у колони укупно 
износ: ''293.415.000'' замењује се износом: 
''267.720.100''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Физичка 
култура, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
износ: ''36.672.000'' замењује се износом: 
''36.620.000'', и у колони укупно износ: 
''37.945.000'' замењује се износом: ''37.893.000''. 
 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''6.248.000'' 

замењује се износом: ''6.330.000'', и у колони 
укупно износ: ''6.476.000'' замењује се износом: 
''6.558.000''. 

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''36.000'' замењује се износом: 
''70.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ ''1.932.000'' 
замењује се износом: ''1.200.000''.  

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и  у 
колони укупно износ: ''3.010.000'' замењује се 
износом: ''2.476.000''. 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''33.406.000'' 
замењује се износом: ''30.300.000''.  

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''5.370.000'' 
замењује се износом: ''3.000.000''.  

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''2.253.000'' замењује се износом: ''2.000.000'', у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''500.000'' и у колони 
укупно износ: ''3.253.000'' замењује се износом: 
''2.500.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
810 – Глава 3.10 – Услуге рекреације и спорта – 
физичка култура у колони Средства из буџета 
износ: ''137.360.000'' замењује се износом: 
''130.429.000'', и у колони укупно износ: 
''205.407.000'' замењује се износом: 
''198.476.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.11 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација  411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''151.360.000'' 
замењује се износом: ''151.283.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''5.334.600'' замењује се 
износом: ''5.511.600''  и у колони укупно износ: 
''156.694.600'' замењује се износом: 
''156.794.600''. 
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Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''27.093.000'' 
замењује се износом: ''27.091.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''955.400'' замењује се 
износом: ''989.400'' и у колони укупно износ: 
''28.048.400'' замењује се износом: ''28.080.400''. 

Економска класификација  413 – Накнаде 
у натури у колони Средства из буџета износ: 
''1.281.000'' замењује се износом: ''977.000'' и  у 
колони укупно износ: ''1.591.000'' замењује се 
износом: ''1.287.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''4.950.000'' замењује се износом: 
''2.765.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''4.170.000'' замењује се износом: ''4.700.000'' и у 
колони укупно износ: ''9.120.000'' замењује се 
износом: ''7.465.000''. 

После економске класификације 421 – 
Стални трошкови додаје се нова економска 
класификација 421, позиција 198/1 – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
укупно у износу ''1.646.000''. 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.880.000'' замењује се износом: ''2.880.000'' и у 
колони укупно износ: ''2.438.000'' замењује се 
износом: ''3.438.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''746.000'' замењује се износом: 
''300.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''3.154.000'' замењује се износом: ''3.600.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
911 – Глава 3.11 – Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''192.042.000'' 
замењује се износом: ''190.674.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''87.168.000'' замењује 
се износом: ''88.355.000'' а у колони укупно 
износ: ''279.210.000'' замењује се износом: 
''279.029.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 910 –
Предшколско и основно образовање, Глава 
3.12 Друштвена брига о деци - остало, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација  
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''28.115.000'' замењује се износом: 
''23.451.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''5.081.000'' замењује се износом: 
''4.238.000''. 

Економска класификација 472 – Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''24.000.000'' замењује се износом: ''31.200.000''. 

Укупно за Функционалну класификацију 
910 – Предшколско и основно образовање глава 
3.12 – Друштвена брига о деци - остало у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''57.545.000'' замењује се износом: ''59.238.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 –Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Глава 
3.13 Савез слепих, општинска организација 
глувих и наглувих, пријатељи деце, 
параплегичари и инвалиди рада, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 481 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''194.000'' замењује се 
износом: ''120.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони Средства из буџета и колони 
укупно износ: ''4.080.000'' замењује се износом: 
''4.006.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 –Извршни 
и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Глава 
3.14 Средства за програмске активности и 
пројекте друштвених организација савеза и 
удружења грађана за 2010. годину, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''5.701.000'' 
замењује се износом: ''5.751.000''. 

Укупно за главу 3.14 - Средства за 
програмске активности и пројекте друштвених 
организација савеза и удружења грађана за 2010. 
годину у колони Средства из буџета и колони 
укупно износ: ''5.701.000'' замењује се износом: 
''5.751.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони Средства из буџета и колони 
укупно износ: ''9.781.000'' замењује се износом: 
''9.757.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 –Развој 
заједнице, Глава 3.15 Буџетски фондови, 
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вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  424 – Фонд за заштиту животне 
средине у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''47.100.000'' замењује се износом: 
''57.100.000''.  
 После економске класификација 424 – 
Фонд за заштиту животне средине додаје се нова 
економска класификација 424, позиција 215/1 – 
Средства за сузбијање зоонозе у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''9.726.700''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
500 – Заштита животне средине у колони 
Средства из буџета и колони укупно износ: 
''47.100.000'' замењује се износом: ''66.826.700''. 

Економска класификација 425 – Фонд за 
коришћење добара од општег интереса у 
производњи електричне енергије и производњи 
нафте и гаса у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''52.200.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 – Развој заједнице у колони средства из 
буџета и колони укупно износ: ''50.000.000'' 
замењује се износом: ''52.200.000''. 
 Укупно за главу 3.15 – Буџетски фондови 
у колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''109.511.000'' замењује се износом: 
''131.437.700''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.16. Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 

МЗ ''Арадац'' – Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.286.000'' замењује се износом: 
''321.510''. После економске класификације 463 – 
Месни самодопринос додаје се нова економска 
класификација 463, позиција 221/1 - Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''2.000.000''. Укупно МЗ ''Арадац'' 
у колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''2.576.000'' замењује се износом: 
''3.611.510''.  

   МЗ ''Банатски Деспотовац'' – 
Економска класификација 425 – Средства за 
решавање комуналних проблема у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''727.000'' замењује се износом: ''181.740''. 
Економска класификација 463 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''3.200.000'' замењује се 
износом: ''3.100.000''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 224/1 – Наменска средства у колони 

Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''4.000.000''. Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''3.956.000'' замењује се износом: 
''7.310.740''.  

МЗ ''Бело Блато'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''609.000'' 
замењује се износом: ''152.250''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 224/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''1.500.000''. Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''2.100.000'' замењује се износом: ''3.143.250''. 
 МЗ ''Ботош'' - Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''942.000'' замењује се износом: 
''235.500''. После економске класификације 463 – 
Месни самодопринос додаје се нова економска 
класификација 463, позиција 230/1 - Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''4.000.000''. Укупно МЗ ''Ботош'' у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''2.462.000'' замењује се износом: 
''5.755.500''. 
 МЗ ''Елемир'' - Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.445.000'' замењује се износом: 
''361.260''. После економске класификације 463 – 
Месни самодопринос додаје се нова економска 
класификација 463, позиција 233/1 - Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.500.000''. Укупно МЗ ''Елемир'' 
у колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''9.005.000'' замењује се износом: 
''9.421.260''. 
 МЗ ''Ечка'' – Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.176.000'' замењује се износом: 
''294.000''. Економска класификација 236/1 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и колони Укупно износ: ''2.800.000'' замењује се 
износом: ''4.800.000''. Укупно МЗ ''Ечка'' у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''10.270.000'' замењује се износом: 
''11.388.000''. 
 МЗ ''Јанков Мост'' – Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''422.000'' 
замењује се износом: ''105.510''. Економска 
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класификација 463, позиција 239/1 – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''4.500.000''. Укупно МЗ ''Јанков Мост'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''3.225.000'' замењује се износом: ''4.908.510''. 
 МЗ ''Клек'' - Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''871.000'' замењује се износом: 
''217.755''. После економске класификације 463 – 
Месни самодопринос додаје се нова економска 
класификација 463, позиција 242/1 - Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''4.000.000''. Укупно МЗ ''Клек'' у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''8.818.000'' замењује се износом: 
''12.164.755''. 
 МЗ ''Книћанин'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''822.000'' 
замењује се износом: ''205.500''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 245/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''4.000.000''. Укупно МЗ ''Книћанин'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''2.498.000'' замењује се износом: ''5.881.500''. 
 МЗ ''Лазарево'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''866.000'' 
замењује се износом: ''216.510''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 248/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''2.000.000''. Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''8.196.000'' замењује се износом: ''9.546.510''. 

МЗ ''Лукино Село'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''553.000'' 
замењује се износом: ''414.765''. Економска 
класификација 463 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''700.000'' замењује се износом: ''600.000''. 
Укупно МЗ ''Лукино Село'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''1.265.000'' 
замењује се износом: ''1.026.765''. 

МЗ ''Лукићево'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''676.000'' 

замењује се износом: ''169.005''. Укупно МЗ 
''Лукићево'' у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''4.220.000'' замењује се 
износом: ''3.713.005''. 
 МЗ ''Меленци'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''2.265.000'' 
замењује се износом: ''566.250''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 257/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''4.000.000''. Укупно МЗ ''Меленци'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''2.364.000'' замењује се износом: ''4.665.250''. 
 МЗ ''Михајлово'' – Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''473.000'' 
замењује се износом: ''118.260''. Економска 
класификација 463, позиција 260/1 – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''6.500.000''.  Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''3.778.000'' замењује се износом: ''7.423.260''. 

МЗ ''Орловат'' – Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''736.000'' 
замењује се износом: ''184.005''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 263/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''1.500.000''. Укупно МЗ ''Орловат'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''741.000'' замењује се износом: ''1.689.005''.  

МЗ ''Перлез'' - Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.426.000'' замењује се износом: 
''356.506''. Економска класификација 463 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''3.600.000'' 
замењује се износом: ''3.500.000''. Укупно МЗ 
''Перлез'' у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''5.098.000'' замењује се износом: 
''3.928.506''.  

МЗ ''Стајићево'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''1.008.000'' 
замењује се износом: ''251.000''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
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позиција 269/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''1.500.000''. Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''3.083.000'' замењује се износом: ''3.826.000''.  

МЗ ''Тараш'' - Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''666.000'' замењује се износом: 
''166.500''. После економске класификације 463 – 
Месни самодопринос додаје се нова економска 
класификација 463, позиција 272/1 - Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.500.000''. Укупно МЗ ''Тараш'' у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''2.081.000'' замењује се износом: 
''3.081.500''.  

МЗ ''Томашевац'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''848.000'' 
замењује се износом: ''212.010''. После економске 
класификације 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 275/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''8.171.000''. Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''2.078.000'' замењује се износом: ''9.613.010''.  

МЗ ''Фаркаждин'' - Економска 
класификација 425 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''641.000'' 
замењује се износом: ''160.260''. Укупно МЗ 
''Фаркаждин'' у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''790.000'' замењује се 
износом: ''309.260''.  
 МЗ ''Чента'' - Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''1.188.000'' замењује се износом: 
''297.000''. Укупно МЗ ''Чента'' у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''2.704.000'' 
замењује се износом: ''1.813.000''. 

МЗ ''Златица'' - Економска класификација 
425 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''359.000'' замењује се износом: 
''89.760''. Економске класификације 463 – Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони укупно износ: ''1.300.000'' замењује се 
износом: ''1.100.000''. После кономска 
класификација 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 284/1 - Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''3.500.000''. Укупно МЗ ''Златица'' у колони 

Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''1.665.000'' замењује се износом: ''4.695.760''.  

МЗ ''Мужља'' - Економска класификација 
463 – Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''1.700.000'' 
замењује се износом: ''1.600.000''. После 
економске класификације 463 – Месни 
самодопринос додаје се нова економска 
класификација 463, позиција 286/1 – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''2.000.000''. Укупно МЗ ''Мужља'' 
у колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''1.747.000'' замењује се износом: 
''3.647.000''.  

МЗ ''Зелено Поље'' – После економске 
класификација 463 – Месни самодопринос 
додаје се нова економска класификација 463, 
позиција 290/1 – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупно ''2.000.000''. 
Укупно МЗ ''Зелено Поље'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''81.000'' 
замењује се износом: ''2.081.000''.  

МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економске 
класификације 463 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''1.900.000'' замењује се износом: 
''1.800.000''. Укупно МЗ ''Сава Ковачевић'' у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''1.901.000'' замењује се износом: 
''1.801.000''.  

Економска класификација 421 – 
Средства за функционисање месних заједница у 
колони Средства из буџета и у колони укупно, 
износ: ''9.500.000'' замењује се износом: 
''8.800.000''.  

Економска класификација 424 – 
Средства за програме и пројекте, асоцијације 
месних заједница града Зрењанина у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''700.000''. 

 Економска класификација 425 – 
Средства за реализацију пројеката месних 
заједница у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''5.185.000'' замењује се 
износом: ''5.386.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.16 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''137.389.000'' замењује се 
износом: ''176.332.856''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.17 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
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Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''55.174.000'' замењује се износом: ''55.130.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''9.876.000'' замењује се износом: 
''9.870.000''. 
 Економска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''250.000'' и  у колони 
укупно износ: ''250.000'' замењује се износом: 
''450.000''. 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''250.000'' замењује се 
износом: ''450.000'' и  у колони укупно износ: 
''600.000'' замењује се износом: ''800.000''. 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''400.000'' замењује се износом 
''300.000'' и  у колони укупно износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало  износ: 
''4.135.000'' замењује се износом: ''3.938.000'' и  у 
колони укупно износ: ''13.805.000'' замењује се 
износом: ''13.608.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало  износ: 
''3.017.000'' замењује се износом: ''3.670.000'' и  у 
колони укупно износ: ''8.577.000'' замењује се 
износом: ''9.230.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало  износ: ''599.000'' замењује се износом: 
''1.042.000'' и  у колони укупно износ: ''8.602.000'' 
замењује се износом: ''9.045.000''. 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ ''265.812.000'' замењује се износом 
''115.900.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''435.248.000'' замењује се износом: ''21.590.000'' 
и  у колони укупно износ: ''701.060.000'' 
замењује се износом: ''137.490.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало  износ: 
''2.850.000'' замењује се износом: ''2.500.000'' и  у 
колони укупно износ: ''6.550.000'' замењује се 
износом: ''6.200.000''. 

 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''4.600.000'' замењује се износом 
''3.600.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''950.000'' замењује се износом: ''1.150.000'' и у 
колони укупно износ: ''5.550.000'' замењује се 
износом: ''4.750.000''. 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета износ ''17.620.000'' 
замењује се износом ''12.000.000'' и  у колони 
укупно износ: ''17.756.000'' замењује се износом: 
''12.136.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ ''205.921.000'' замењује се износом 
''62.300.000'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''292.111.000'' се брише. У колони укупно износ: 
498.032.000'' замењује се износом: ''62.300.000''.  

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета  износ 
''500.000'' замењује се износом ''300.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''450.000'' 
замењује се износом: ''6.170.000'' и  у колони 
укупно износ: ''950.000'' замењује се износом: 
''6.470.000''. 

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони Средства из 
буџета износ ''100.000'' замењује се износом 
''1.000'' и у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''350.000'' и у колони укупно износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''351.000''. 
 Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета износ 
''3.400.000'' замењује се износом ''100.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''100.000''. У колони укупно износ: 3.400.000'' 
замењује се износом: ''200.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
620 и главу 3.17 у колони Средства из буџета 
износ: ''592.756.000'' замењује  се износом 
''288.854.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''741.196.000'' замењује се износом: ''42.746.000'' 
и  у колони укупно износ: ''1.333.952.000'' 
замењује се износом: ''331.600.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање, Глава 3.18 ЈКП ''Водовод и 
канализација'',  вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
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Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''100.000.000'' замењује се износом: ''80.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
630 и главу 3.18 у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''100.000.000'' замењује  се 
износом ''80.000.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, Глава 3.19 ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'',  вршиће се следеће 
измене: 
 Економске класификације 451 – ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износу ''91.000.000'' 
замењује се износом: ''90.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
510 и главу 3.19 у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''92.377.000'' замењује  се 
износом ''91.377.000''.  

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.20 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'',  вршиће се следеће 
измене: 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''48.457.000'' замењује се износом: ''48.440.000''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''8.698.000'' замењује се износом: 
''8.700.000''. 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''4.147.000'' замењује 
се износом: ''247.000'' и у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''462.000'' замењује се износом: 
''463.000'' и  у колони укупно износ: ''4.609.000'' 
замењује се износом: ''710.000''. 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''.400.000'' замењује се износом 
''1.000'' и у колони укупно износ: ''3.200.000'' 
замењује се износом: ''2.801.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета  износ 
''4.570.000'' замењује се износом ''3.500.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''3.974.000'' 
замењује се износом: ''4.150.000'' и  у колони 
укупно износ: ''8.544.000'' замењује се износом: 
''7.650.000''. 
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони средства из 

сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони укупно износ: ''565.000'' 
замењује се износом: ''530.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета  износ 
''3.880.000'' замењује се износом ''2.880.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''4.135.000'' 
замењује се износом: ''5.320.000'' и  у колони 
укупно износ: ''8.015.000'' замењује се износом: 
''8.200.000''. 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета  износ ''530.000'' замењује се износом 
''230.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''95.000'' замењује се износом: ''100.000'' и  у 
колони укупно износ: ''625.000'' замењује се 
износом: ''330.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ ''4.553.000'' замењује се износом 
''500.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''417.000'' замењује се износом: ''2.800.000'' и  у 
колони укупно износ: ''4.970.000'' замењује се 
износом: ''3.300.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета  износ 
''3.295.000'' замењује се износом ''1.200.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.255.000'' 
замењује се износом: ''4.710.000'' и  у колони 
укупно износ: ''5.550.000'' замењује се износом: 
''5.910.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони укупно износ: ''13.625.000'' 
замењује се износом: ''290.000''. 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''1.585.000'' замењује се 
износом: ''350.000''. 

Економска класификација 523 – Залихе 
робе за даљу продају у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''50.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
660 и главу 3.20 у колони Средства из буџета 
износ: ''85.220.000'' замењује  се износом 
''72.388.000'' и  у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''31.550.000'' замењује се износом: ''23.050.000'' и 
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у колони укупно износ: ''116.770.000'' замењује 
се износом: ''95.438.000''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – 
Стамбени развој, Глава 3.21 ЈП ''Пословни 
простор'',  вршиће се следеће измене: 

Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ: 
''14.660.000'' замењује се износом: ''14.727.500''. 

Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ: ''2.625.000'' замењује се износом: 
''2.637.000''. 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''128.000'' замењује се износом 
''50.000'' и  у колони укупно износ: ''438.000'' 
замењује се износом: ''360.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета  износ 
''5.000.000'' замењује се износом ''3.500.000'' и  у 
колони укупно износ: ''5.850.000'' замењује се 
износом: ''4.350.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета  износ 
''5.000.000'' замењује се износом ''3.700.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''600.000'' и  у колони 
укупно износ: ''5.500.000'' замењује се износом: 
''4.300.000''. 
 Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета  износ ''5.300.000'' замењује се износом 
''3.500.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''250.000'' и  у 
колони укупно износ: ''5.450.000'' замењује се 
износом: ''3.750.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ 
''1.100.000'' замењује се износом ''800.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''300.000'' и  у колони 
укупно износ: ''1.350.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''. 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ ''18.443.000'' замењује се износом 
''14.000.000'' и  у колони укупно износ: 
''18.743.000'' замењује се износом: ''14.300.000''. 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета  износ: 
''844.000'' замењује се износом ''500.000'' и у 

колони укупно износ: ''854.000'' замењује се 
износом: ''510.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 и главу 3.21 у колони Средства из буџета 
износ ''56.000.000'' замењује се износом 
''46.314.500'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.935.000'' замењује се износом: ''3.185.000'' и у 
колони укупно износ: ''58.935.000'' замењује се 
износом: ''49.499.500''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
Глава 3.22 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'',  вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета и  у колони укупно износ: 
''17.906.000'' замењује се износом: ''17.000.000''. 
 Економска класификација 412– 
Социјални доприноси на терет послодавца  у 
колони Средстава из буџета и у колони износ: 
''3.206.000'' замењује се износом: ''3.045.000''. 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ ''40.000'' замењује  се 
износом ''1.000'' и  у колони укупно износ: 
''740.000'' замењује се износом: ''701.000''. 
 Економска класификација 415 –Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и  у колони укупно износ: ''1.300.000'' 
замењује се износом: ''900.000''. 
 После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови додаје се нова економска 
класификација 421 – Наменска средства у 
колони средства из буџета 01 и у колони укупно 
у износу ''75.000''. 
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања - Средства из буџета износ 
''600.000'' замењује се износом: ''500.000'' и у 
колони укупно износ ''1.100.000'' замењује се 
износом ''1.000.000''. 

Економске класификације 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ 
''7.674.000'' замењује се износом ''7.544.000'' и у 
колони укупно износ ''12.674.000'' замењује се 
износом ''12.544.000''.  
 Економска класификација 423 – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и  у колони укупно износ: ''1.636.000'' замењује 
се износом: ''1.559.000''. 
 После Економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне додаје се нова 
Економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова у колони Средства из 
буџета и у колони  укупно у износу: ''140.000''. 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 



22. децембар 2010. год.          Број 22       Службени лист града Зрењанина                            Страна 433 

 
 

буџета додаје се износ: ''110.000'' и  у колони 
укупно износ: ''240.000'' и у колони укупно 
износ: ''11.610.000'' замењује се износом: 
''11.750.000''.  
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''300.000'' замењује се износом: ''250.000'' и у 
колони укупно износ: ''800.000'' замењује се 
износом: ''750.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 и главу 3.22 у колони Средства из буџета 
износ. ''50.951.000'' замењује  се износом 
''48.935.000'' и у колони укупно износ: 
''90.191.000'' замењује се износом: ''88.535.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, Глава 3.24 ЈП ''Радио 
Зрењанин'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 451- ЈП ''Радио 
Зрењанин'' у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ:''15.928.000'' замењује се 
износом ''16.178.000''. 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета износ: ''1.155.867.000'' 
замењује  се износом ''807.041.500'', Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''815.281.000'' замењује се износом: 
''108.581.000'' у колони укупно износ: 
''1.971.148.000'' замењује се износом: 
''915.622.500''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Пољопривреде, Глава 3.25 Издвојена средства 
за подстицај развоја, Економска класификација 
451- Аграрни буџет у колони Средства из буџета 
и у колони укупно износ:''130.000.000'' замењује 
се износом ''135.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
421 и главу 3.25 у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''130.000.000''  замењује се 
износом ''135.000.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.25 Издвојена средства за 
подстицај развоја, Економска класификација 
451- Средства за подстицај и развој малих и 
средњих предузећа и пивредног предузетништва 
у колони Средства из буџета и у колони укупно 
износ:''5.000.000'' замењује се износом 
''4.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''5.000.000''  замењује се износом 
''4.000.000''. 
 Укупно за главу 3.25 у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''135.000.000''  
замењује се износом ''139.000.000''. 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 640 – Улична 
расвета, Глава 3.26 Улична јавна расвета, 
Економска класификација 421- Улична јавна 
расвета у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ:''45.000.000'' замењује се износом 
''47.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
640 и главу 3.26 у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''45.000.000''  замењује се 
износом ''47.000.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски послови некласификовани на 
другом месту, Глава 3.27 - Економски послови 
некласификовани на другом месту вршиће се 
следеће измене: 
 Економска класификација 451 – 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ ''20.000.000'' замењује се 
износом ''1.000''. 

Укупно за функционалну класификацију 
490 и главу 3.27 у колони Средства из буџета и у 
колони укупно износ: ''26.000.000''  замењује се 
износом ''6.001.000''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности, Глава 3.28 – Остале делатности , 
вршиће се следеће измене: 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – Мега пројекат у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ ''1.000.000'' 
замењује се износом ''300.000''. 

Економска класификација 463 и позиција 
382/2 – Средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина  у колони Средства 
из буџета и у колони  укупно износ:  ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''3.275.900''. 
 Економска класификација 463 – 
Трансферна средства - Остало - у колони 
Средства из буџета и у колони укупно износ 
''83.354.000'' замењује се износом ''35.000.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''109.954.000''  замењује се 
износом ''54.175.900''. 

Укупно за главу 3.28 у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''111.454.000''  
замењује се износом ''55.675.900''. 

Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: 
''3.050.788.000'' замењује се износом: 
''2.703.464.456'' а у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
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остало износ: ''1.028.570.000'' замењује се 
износом: ''300.716.100'' и у колони укупно износ: 
''4.079.358.000'' замењује се износом: 
''3.004.180.556''. 

Раздео 4. – Јавно правобранилаштво 
града Зрењанина - Функционална 
класификација 330 – Судови, вршиће се 
следеће измене: 
 Економска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета  и у колони укупно износ: 
''5.540.000'' замењује се износом: ''5.090.000''. 
 Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета  и у колони укупно 
износ: ''992.000'' замењује се износом: ''915.000''. 
 Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета  и у колони укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''140.000''. 
 Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало  износ: 
''110.000'' замењује се износом: ''130.000'' и у 
колони укупно износ: ''170.000'' замењује се 
износом: ''190.000''. 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору – у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони укупно износ: ''200.000'' замењује се 
износом ''250.000''. 
 Економска класификација 426 – 
Материјал - у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''160.000'' и  у 
колони укупно износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''210.000''. 
 Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета  износ 
''43.000'' замењује се износом ''1.000'' и  у колони 
укупно износ: ''183.000'' замењује се износом: 
''141.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
330 у колони Средства из буџета  износ 
''7.400.000'' замењује се износом ''6.721.000'', у 
колони средства из сопствених извора  04 и 
осталих извора 13 и остало износ ''660.000'' 
замењује се износом ''740.000'' и у колони 
укупно износ: ''8.060.000''  замењује се износом 
''7.461.000''. 
 Укупно за раздео 4. – Јавно 
правобранилаштва града Зрењанина у колони 
Средства из буџета  износ ''7.400.000'' замењује 
се износом ''6.721.000'', у колони средства из 
сопствених извора  04 и осталих извора 13 и 
остало износ ''660.000'' замењује се износом 

''740.000'' и у колони укупно износ: ''8.060.000''  
замењује се износом ''7.461.000''. 
 Укупни расходи и издаци у колони у 
колони Средства из буџета  износ 
''3.190.917.000'' замењује се износом 
''2.836.838.456'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.029.230.000'' замењује се 
износом: ''301.456.100'', а у колони укупно износ: 
''4.220.147.000'' замењује се износом: 
''3.138.294.556''. 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-141-2/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

295 
           На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09 и 
73/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07) и члана 31. 
тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина  
града Зрењанина на седници одржаној 
22.12.2010.  године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2011. 

ГОДИНУ 
 
 I  ОПШТИ  ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 Примања и издаци буџета града 
Зрењанина за 2011. годину (у даљем тексту: 
буџет), примања и издаци по основу продаје, 
односно набавке финансијске имовине и датих 
кредита и задуживања и отплата дуга са 
пренетим средствима из претходне године, 
утврђени су у следећим износима и то: 
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Примања и издаци буџета Износ у динарима 
Примања буџета 3.729.196.000 
Издаци буџета 3.729.196.000 

 
Члан 2. 

1. ОПШТИ ДЕО 
     
ПРИХОДИ 

 
 Приходи и примања буџета према економској класификацији планирају се у следећим 

износима: 
 

Економска 
класификација ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

711000 Порез на доходак добит и капиталне добитке   
711111 Порез на зараде 891,000,000 

711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према стварно оствареном  приходу, по решењу Пореске управе 43,000,000 

711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према паушално утврђеном нето приходу, по решењу Пореске 
управе  

13,000,000 

711143 Порез на приходе од непокретности  40,000,000 

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 5,000,000 

711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства , по решењу 
Пореске управе 

1,500,000 

711147 Порез на земљиште 15,000,000 

711148 Порез на приходе од непокретности по решењу Пореске управе 500,000 

711149  Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари на 
основу решења пореског органа 

150,000 

711161 Порез на приходе од осигурања лица 100,000 

711181 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија 
на територији месне заједнице и општине 

80,000,000 

711182 
Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија 
на територији града 

500,000 

711183 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 300,000 

711184 
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 
делатношћу 

2,000,000 

711191 Порез на остале приходе 110,000,000 
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 5,000,000 

  УКУПНО: 711000 1,207,050,000 
712000 Порез на фонд зарада   

712111 
Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета 
и фондова обавезног социјалног осигурања  

10,000 

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 50,000 

712113 
Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских 
права и права индустријске својине 

20,000 

  УКУПНО: 712000 80,000 
713000 Порез на имовину   

713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 
физичких лица 

100,000,000 

713122 Порез на имовину (осим на земљиште,акције и уделе) од 120,000,000 
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Економска 
класификација ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

правних лица 
713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 15,000,000 

713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 
решењу Пореске управе 

100,000,000 

713422 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим 
хартијама од вредности, по решењу Пореске управе 

6,000,000 

713423 
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним 
возилима и пловним објектима, по решењу Пореске управе 

30,000,000 

713424 
Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима, по 
решењу Пореске управе 

1,000 

713611 Порез на акције на име и уделе 50,000 
  УКУПНО: 713000 371,051,000 

714000 Порез на добра и услуге   

714421 
Комунална такса за држање музичких уређаја и приређи-
вање музичког програма у угоститељским објектима 

1,000,000 

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 5,000,000 

714441 
Средства за противпожарну заштиту од 6% наплаћене премије 
осигурања од пожара у општини на чијој се територији налази 
осигурана имовина 

500,000 

714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина 

70,000,000 

714514 
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна 
возила 

40,000,000 

714531 
Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима 
јавног превоза 

50,000 

714543 
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта  

1,000,000 

714547 Накнада за загађивање животне средине 8,000,000 

714549 
Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материја и 
одложеног отпада 

500,000 

714552 Боравишна такса 5,000,000 

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 45,000,000 

714572 Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре") 50,000 

714573 
Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије 

100,000 

  УКУПНО: 714000 176,200,000 
716000 Други порези    
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном  простору  80,000,000 

  УКУПНО: 716000 80,000,000 
733000 Трансфери од других нивоа власти   

733146 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу,  од АП Војводине 
у корист нивоа градова 

100,000,000 

733148 
Ненаменски трансфети од АП Војводине у корист нивоа 
градова 

370,000,000 

733242 
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 
Војводина у корист нова града  

150,000,000 

  УКУПНО: 733000 620,000,000 
741000 Приходи од имовине    
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Економска 
класификација ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

741141 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог 
рачуна трезора укључена у депозит банака 

25,000,000 

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 52,000,000 

741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљи-
шта, односно пољопривредног објекта у државној својини 

60,000,000 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности 

25,000,000 

741532 
Комунална такса за коришћење простора за паркирање 
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима 

75,000,000 

741533 
Комунална такса за коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора или друге облике привременог 
коришћења 

600,000 

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 200,000,000 

741535 
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 
материјалном 

1,500,000 

  УКУПНО: 741000 439,100,000 
742000 Приходи од продаје добара и услуга   

742142 
Приходи од давање у закуп, односно на коришћење непокрет-
ности у државној својини које користе градови и индиректни 
корисници њиховог буџета 

135,000,000 

742143 
Приходи од закупнине за грађевинско  земљиште у корист 
нивоа градова 

100,000,000 

742241 Градске административне таксе 20,000,000 

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 263,395,000 

742341 
Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 
градова  

5,000,000 

  УКУПНО: 742000 523,395,000 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист   

743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима 

20,000,000 

743341 
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку 
за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

1,000,000 

743352 
Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области 
заштите од пожара 200,000 

  УКУПНО: 743000 21,200,000 
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   

744141 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у 
корист нивоа градова 

15,000,000 

  УКУПНО: 744000 15,000,000 
745000 Мешовити и неодређени приходи   

745141 Остали приходи у корист нивоа градова  15,000,000 

  У К У П Н О: 745000 15,000,000 
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 6,000,000 
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Економска 
класификација ИЗВОР ПРИХОД И ПРИМАЊА ИЗНОС 

  УКУПНО: 771000 6,000,000 
811000 Примања од продаје непокретности   
811122 Примања од откупа становау државној својини 30,000,000 

  УКУПНО 811000 30,000,000 
812000 Примања од продаје покретне имовине   
812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 100,000 

  У К У П Н О: 812000 100,000 
911000 Примања од домаћих задуживања   

911441 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист 
нивоа градова 

100,000,000 

  У К У П Н О:911000 100,000,000 
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине   

921641 
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у 
корист нивоа градова 

20,000 

921941 
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист нивоа градова 

5,000,000 

  УКУПНО: 921000 5,020,000 

  
 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БЕЗ ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА 
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ  3,609,196,000 

321000 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА   

321311 
 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 
година  120,000,000 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  БУЏЕТА 3,729,196,000 
  ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 1,976,357,000 
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 5,705,553,000 

 
2. ОПШТИ ДЕО 
РАСХОДИ     
     
Расходи и издаци буџета, према економској класификацији, утврђују се у следећим износима: 
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Врста расхода 
Средства из 

Буџета 

Расходи и 
издаци из 
додатних 
прихода 

корисника 

Укупна 
средства 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3,345,687,000 810,980,000 4,156,667,000 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 994,451,000 32,889,000 1,027,340,000 

411 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

752.806,000 3,342,000 756,148,000 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 134,397,000 599,000 134,996,000 
413 Накнаде у натури 4,376,000 852,000 5,228,000 
414 Социјална давања запосленима 54,870,000 21,930,000 76,800,000 

415 Накнаде трошкова за запослене 25,002,000 6,016,000 31,018,000 

416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1,000,000 150,000 1,150,000 

417 Посланички додатак 22,000,000 0 22,000,000 
420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 995,681,000 771,076,000 1,766,757,000 

421 Стални трошкови 229,174,000 21,220,000 250,394,000 
422 Трошкови путовања 6,915,000 6,450,000 13,365,000 
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Врста расхода Средства из 

Буџета 

Расходи и 
издаци из 
додатних 
прихода 

корисника 

Укупна 
средства 

423 Услуге по уговору 120,230,000 27,256,000 147,486,000 
424 Специјализоване услуге 117,606,000 28,423,000 146,029,000 
425 Текуће поправке и одржавање 471,710,000 651,234,000 1,122,944,000 
426 Материјал 50,046,000 36,493,000 86,539,000 

430000 
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА 
СРЕДСТАВА ЗА РАД 

0 1,000,000 1,000,000 

431 Амортизација некретнина и опреме 0 1,000,000 1,000,000 

440000 
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ 
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

15,700,000 320,000 16,020,000 

441 Отплата домаћих камата 15,200,000 295,000 15,495,000 
444 Пратећи трошкови задуживања 500,000 25,000 525,000 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 458,100,000 0 458,100,000 

451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

458,100,000 0 458,100,000 

460000 
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

585,631,000 0 585,631,000 

463 
Текући трансфери осталим нивоима 
власти 

584,831,000 0 584,831,000 

465 Остале донације, дотације и трансфери 800,000 0 800,000 

470000 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

74,200,000 0 74,200,000 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 74,200,000 0 74,200,000 
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 169,924,000 5,695,000 175,619,000 

481 Дотације невладиним организацијама 75,959,000 395,000 76,354,000 
482 Порези, обавезне таксе и казне 31,000,000 3,830,000 34,830,000 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 62,965,000 1,470,000 64,435,000 

485 
Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

0 0 0 

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 52,000,000 0 52,000,000 
499 Стална резерва 2,000,000 0 2,000,000 
499 Текућа резерва 50,000,000 0 50,000,000 

500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

340,859,000 1,165,177,000 1,506,036,000 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 330,459,000 1,160,227,000 1,490,686,000 
511 Зграде и грађевинаки објекти 309,985,000 1,149,600,000 1,459,585,000 
512 Машине и опрема 14,923,000 10,372,000 25,295,000 
513 Остале некретнине и опрема 1,000 55,000 56,000 
515 Нематеријална имовина 5,550,000 200,000 5,750,000 

520000 ЗАЛИХЕ 400,000 4,950,000 5,350,000 
522 Залихе материјала 400,000 350,000 750,000 
523 Залихе робе за даљу продају 0 4,600,000 4,600,000 

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 10,000,000 0 10,000,000 
541 Земљиште 10,000,000 0 10,000,000 

600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 42,650,000 200,000 42,850,000 

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 42,650,000 200,000 42,850,000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 42,650,000 200,000 42,850,000 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3,729,196,000 1,976,357,000 5,705,553,000 
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Примања и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

ОПИС 
Шифра економске 
класификације 

Средства из 
буџета 

1 2 3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
3.498.096.000 

1. Порески приходи 71 1.834.301.000 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
       самодоприноса 

 
711 

 
1.124.250.000 

1.2. Самодопринос 711180 82.800.000 
1.3. Порез на имовину 713 371.051.000 
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе 
преко буџетског фонда) у чему: 

 
714 

 
176.200.000 

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 

  

1.5. Остали порески приходи 716 80.000.000 
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко 
буџетског фонда) у чему: 

 
74 

 
1.013.695.000 

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 

  

3. Донације 731+732  
4. Трансфери 733 620.000.000 
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 30.100.000 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
3.728.396.000 

1. Текући расходи 4 3.344.887.000 
1.1. Расходи за запослене 41 994.451.000 
1.2. Коришћење роба и услуга 42 995.681.000 
1.3. Отплата камата 44 15.700.000 
1.4. Субвенције 45 458.100.000 
1.5. Социјална заштита из буџета 47 74.200.000 
1.6. Остали расходи 48+49 221.924.000 
2. Трансфери 4631 584.831.000 
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 340.859.000 
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
И ЗАДУЖИВАЊА  

  
105.020.000 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје  
    финансијске имовине 

 
92 

 
5.020.000 

2. Задуживање 91 100.000.000 
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 100.000.000 
2.2. Задуживање код страних кредитора 912  
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  
42.650.000 

3. Отплата дуга 61 42.650.000 
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 42.650.000 
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 - 
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 - 
4. Набавка финансијске имовине 6211 - 

            
I  ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 3. 
 

Средства буџета у износу од 3.729.196.000 динара и средства прихода из изворних активности 
директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од  1.976.357.000 динара, 
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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О П И С 
Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

1         СКУПШТИНА ГРАДА           

    110     
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

      411 1 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

5,530,000   5,530,000 

      412 2 Социјални доприноси на терет послодавца 995,000   995,000 

      414 3 Социјална давања запосленима 10,000   10,000 

      415 4 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

37,000   37,000 

      416 5 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1,000,000   1,000,000 

      417 6 Посланички додатак 22,000,000   22,000,000 

      421 7 Стални трошкови 600,000   600,000 

      422 8 Трошкови путовања 450,000   450,000 

      423 9 Услуге по уговору 15,000,000   15,000,000 

      424 10 Специјализоване услуге  100,000   100,000 

      426 11 Материјал  500,000   500,000 

      481 12 
Дотације невладиним организацијама - 
финансирање  политичких странака 

3,000,000   3,000,000 

      482 13 Порези, обавезне таксе и казне 10,000   10,000 

          Извори финансирања за  функцију 110       

      01   Приходи из буџета 49,232,000 0 49,232,000 

          Укупно Скупштина града 49,232,000 0 49,232,000 

  1.01       ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА       

      411 14 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

3,450,000   3,450,000 

      412 15 Социјални доприноси на терет послодавца 615,000   615,000 

      413 16 Накнаде у натури 111,000   111,000 

      414 17 Социјална давања запосленима 95,000   95,000 

      415 18 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

43,000   43,000 

      421 19 Стални трошкови 40,000   40,000 

      422 20 Трошкови путовања 50,000   50,000 

      426 21 Материјал 30,000   30,000 

         Извори финансирања за функцију 110    

      01   Приходи из буџета 4,434,000 0 4,434,000 

          
Укупно за главу 1.01 Заштитник 
грађана 4,434,000 0 4,434,000 

          Извори финансирања за функцију 110       

      01   Приходи из буџета 53,666,000 0 53,666,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 110 Извршни и 
законодавни органи 

53,666,000 0 53,666,000 

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА 
ГРАДА И ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА 53,666,000 0 53,666,000 

2         ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ       

    110     
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

      411 22 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

20,400,000   20,400,000 
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О П И С 
Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

      412 23 Социјални доприноси на терет послодавца 3,080,000   3,080,000 

      414 24 Социјална давања запосленима 100,000   100,000 

      415 25 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

149,000   149,000 

      421 26 Стални трошкови 12,000,000   12,000,000 

      422 27 Трошкови путовања 1,800,000   1,800,000 

      423 28 Услуге по уговору 25,000,000   25,000,000 

      424 29 Специјализоване услуге 2,500,000   2,500,000 

      426 30 Материјал 1,700,000   1,700,000 

      482 31 Порези,  обавезне таксе и казне 50,000   50,000 

      499 32 Средства резерве – стална резерва 2,000,000   2,000,000 

      499 33 Средства резерве – текућа резерва 50,000,000   50,000,000 

          Извори финансирања за функцију 110       

      01   Приходи из буџета 118,779,000 0 118,779,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију  110 Извршни и 
законодавни органи  

118,779,000 0 118,779,000 

          
 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 
ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ 118,779,000 0 118,779,000 

3         ГРАДСКА УПРАВА       

    130     Опште услуге       

      411 34 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

188,400,000   188,400,000 

      412 35 Социјални доприноси на терет послодавца 33,750,000   33,750,000 

      413 36 Накнаде у натури 1,500,000   1,500,000 

      414 37 Социјална давања запосленима  46,000,000   46,000,000 

      415 38 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

7,000,000   7,000,000 

      421 39 Стални трошкови 35,000,000   35,000,000 

      422 40 Трошкови путовања 2,500,000   2,500,000 

      423 41 Услуге по уговору 9,300,000   9,300,000 

      424 42 Специјализоване услуге 5,000,000   5,000,000 

      425 43 Текуће поправке и одржавање 5,000,000   5,000,000 

      426 44 Материјал 23,000,000   23,000,000 

      482 45 Порези,обавезне таксе и казне 600,000   600,000 

      483 46 Новчане казне и пенали по решењу судова 15,000,000   15,000,000 

      512 47 Машине и опрема             5,000,000   5,000,000 

      513 48 Остале некретнине и опрема 1,000   1,000 

      515 49 Нематеријална имовина  2,000,000   2,000,000 

          Извори финансирања за функцију 130       

      01   Приходи из буџета 379,051,000 0 379,051,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 130 Опште услуге 

379,051,000 0 379,051,000 

          ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА       

    170     Трансакције јавног дуга       

      441 50 Отплата домаћих камата 15,200,000   15,200,000 

      444 51 Пратећи трошкови задуживања 500,000   500,000 

      611 52 Отплата главнице домаћим кредиторима  42,650,000   42,650,000 

          Извори финансирања за функцију 170       

      01   Приходи из буџета 58,350,000 0 58,350,000 
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О П И С 
Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 170 Трансакције везане 
за јавни дуг   

58,350,000 0 58,350,000 

          СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА       

    090     
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

      

      463 53 
Трансфери осталим нивоима власти – 
Центар за социјални рад 

25,450,000 0 25,450,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          

Средства за једнократне новчане помоћи и 
трошкове сахране социјално угроженим 
лицима, трошкове опремања за смештај 
корисника у установе и друго 

7,520,000   7,520,000 

          
Средства за набавку огрева социјално 
угроженим лицима 

2,000,000   2,000,000 

          
Средства за редован рад  Центра за 
социјални рад града Зрењанина 

8,400,000   8,400,000 

          Сигурна женска кућа 2,969,000   2,969,000 

          
Дневни центар за децу и омладину са 
инвалидитетом - Алтернатива 

2,462,000   2,462,000 

          Остало 2,099,000   2,099,000 

      472 54 Свратиште за бескућнике 3,000,000   3,000,000 

      463 55 
Геронтолошки центар - служба 
ванинституционалне заштите 

5,953,000 0 5,953,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          Помоћ у кући 3,040,000   3,040,000 

          Клуб за стара и одрасла лица 1,966,000   1,966,000 

          Прихватна станица 947,000   947,000 

      472 56 
Утврђивање права на материјално 
обезбеђење 

2,500,000   2,500,000 

      463 57 
Трансфери осталим нивоима власти – 
Црвени крст 

2,400,000   2,400,000 

      472 58 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 
помоћ породицама погинулих бораца и 
умрлих војника 

900,000   900,000 

      472 59 
Средства за функционисање народне 
кухиње 

10,000,000   10,000,000 

      472 60 
 Накнаде породиљама за новорођенчад              
(закључно са трећерођеним дететом) 

40,000,000   40,000,000 

      472 61 Пакети за новорођенчад 7,500,000   7,500,000 

          Извори финансирања за функцију 090       

      01   Приходи из буџета 97,703,000 0 97,703,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 090 Социјална заштита 97,703,000 0 97,703,000 

          ЗДРАВСТВО       

    700     Здравство       

      463 62 
Трансфери осталим нивоима власти – 
Средства за делатност примарне 
здравствене заштите 

30,000,000   30,000,000 

      463 63 
Утврђивање времена и узрока смрти ван 
здравствене установе 

1,000,000   1,000,000 



Страна 444           Број 22                   Службени лист града Зрењанина                22. децембар 2010. год. 

 

Р
а
зд
ео

 

Г
л
а
в
а
 

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а
 

к
л
а
си

ф
и
к
а
ц
и
ја

 

Е
к
о
н
о
м
ск

а
 

к
л
а
си

ф
и
к
а
ц
и
ја

 

П
о
зи
ц
и
ја

 

О П И С 
Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

          Извори финансирања за функцију 700       

      01   Приходи из буџета 31,000,000 0 31,000,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 700 Здравство 31,000,000 0 31,000,000 

          ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    912     Основно  образовање       

      463 64 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) са социјалним доприносима на 
терет послодавца 

36,100,000   36,100,000 

      463 65 Социјална давања запосленима 300,000   300,000 

      463 66 Стални трошкови  70,000,000   70,000,000 

      463 67  Накнаде трошкова запосленима и ђацима 57,500,000 0 57,500,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          Накнаде трошкова превоза за запослене 40,000,000   40,000,000 

          Накнаде трошкова превоза за ђаке 15,000,000   15,000,000 

          
Накнаде трошкова превоза за ученике 
ометене у  развоју      

2,500,000   2,500,000 

      463 68 Услуге по уговору 13,200,000 0 13,200,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          Стручно усавршавање 3,000,000   3,000,000 

          Такмичење ученика 2,600,000   2,600,000 

          Смештај ученика ометених у развоју 4,000,000   4,000,000 

          Остало 3,600,000   3,600,000 

      463 69 Текуће поправке и одржавање 6,500,000   6,500,000 

      463 70 Материјал 40,000,000   40,000,000 

      463 71 Накнада за социјалну заштиту из буџета 21,000,000 0 21,000,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          
Ужина и боравак  за социјално угрожену 
децу 

9,000,000   9,000,000 

          Храна за  ОСШ " 9 мај" 6,000,000   6,000,000 

          Уџбеници за социјално угрожену децу 6,000,000   6,000,000 

      463 72 Машине и опрема  1,000,000   1,000,000 

          Извори финансирања за функцију 912       

      01   Приходи из буџета 245,600,000 0 245,600,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 912 Основно образовање 245,600,000 0 245,600,000 

          СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    920     Средње образовање       

      463 73 Стални трошкови  45,000,000   45,000,000 

      463 74 Накнаде трошкова запосленима и ђацима 33,900,000 0 33,900,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          Накнаде трошкова превоза за запослене 16,000,000   16,000,000 

          Накнаде трошкова превоза за ђаке 15,400,000   15,400,000 

          
Накнаде трошкова превоза за ученике 
ометене у  развоју      

2,500,000   2,500,000 

      463 75 Расходи за регресирани превоз  5,600,000 0 5,600,000 
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Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          Регресирани превоз ученика 600,000   600,000 

          Регресирани превоз студената 5,000,000   5,000,000 

      463 76 Услуге по уговору 6,900,000 0 6,900,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          Стручно усавршавање 2,500,000   2,500,000 

          Такмичење ученика 1,600,000   1,600,000 

          Манифестација-  плес матураната 1,000,000   1,000,000 

          Остало 1,800,000   1,800,000 

      463 77 Текуће поправке и одржавање 4,000,000   4,000,000 

      463 78 Материјал 31,000,000   31,000,000 

      463 79 Машине и опрема 1,000,000   1,000,000 

          Извори финансирања за функцију 920       

      01   Приходи из буџета 121,800,000   121,800,000 

      07   Донације од осталих нивоа власти 5,600,000   5,600,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 920 Средње образовање  127,400,000 0 127,400,000 

          КУЛТУРА       

    820     Услуге културе       

  3.01       
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ  ''ТОША 
ЈОВАНОВИЋ''       

      411 80 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

50,524,000   50,524,000 

      412 81 Социјални доприноси на терет послодавца 9,044,000   9,044,000 

      413 82 Накнаде у натури 215,000   215,000 

      414 83 Социјална давања запосленима 1,632,000 1,500,000 3,132,000 

      415 84 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

1,500,000 100,000 1,600,000 

      421 85 Стални трошкови  7,200,000 260,000 7,460,000 

      422 86 Трошкови путовања 600,000 300,000 900,000 

      423 87 Услуге по уговору                7,000,000 3,000,000 10,000,000 

      424 88 Специјализоване услуге  400,000 400,000 800,000 

      425 89 Текуће поправке и одржавање 800,000 200,000 1,000,000 

      426 90 Материјал 1,800,000 600,000 2,400,000 

      441 91 Отплата домаћих камата   50,000 50,000 

      482 92 Порези, обавезне таксе и казне 200,000 50,000 250,000 

      483 93 Новчане казне и пенали по решењу судова 7,150,000   7,150,000 

      512 94 Машине и опрема  200,000 300,000 500,000 

      611 95 Отплата главнице домаћим кредиторима   200,000 200,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 88,265,000  88,265,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   6,960,000 6,960,000 

          Укупно за главу 3.01 88,265,000 6,960,000 95,225,000 

  3.02       
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА  ''ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН''       

      411 96 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

22,000,000   22,000,000 

      412 97 Социјални доприноси на терет послодавца 4,000,000   4,000,000 
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      413 98 Накнаде у натури 200,000   200,000 

      414 99 Социјална давања запосленима 1,273,000 100,000 1,373,000 

      415 100 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

630,000   630,000 

      421 101 Стални трошкови  2,500,000 250,000 2,750,000 

      422 102 Трошкови путовања 400,000   400,000 

      423 103 Услуге по уговору               3,080,000 250,000 3,330,000 

      424 104 Специјализоване услуге  800,000 300,000 1,100,000 

      425 105 Текуће поправке и одржавање 300,000 50,000 350,000 

      426 106 Материјал 600,000 100,000 700,000 

      431 107 Амортизација некретнина и опреме   100,000 100,000 

      482 108 Порези, обавезне таксе и казне   100,000 100,000 

      483 109 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,206,000   3,206,000 

      512 110 Машине и опрема  50,000 360,000 410,000 

      515 111 Нематеријална имовина 3,000,000 200,000 3,200,000 

      522 112 Залихе материјала 400,000 350,000 750,000 

      523 113 Залихе робе за даљу продају   800,000 800,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 42,439,000  42,439,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   2,960,000 2,960,000 

          Укупно за главу 3.02 42,439,000 2,960,000 45,399,000 

  3.03       НАРОДНИ МУЗЕЈ        

      411 114 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

28,500,000   28,500,000 

      412 115 Социјални доприноси на терет послодавца 5,100,000   5,100,000 

      413 116 Накнаде у натури 125,000   125,000 

      414 117 Социјална давања запосленима 63,000 1,137,000 1,200,000 

      415 118 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

820,000   820,000 

      421 119 Стални трошкови  7,931,000   7,931,000 

      422 120 Трошкови путовања 20,000   20,000 

      423 121 Услуге по уговору                2,300,000   2,300,000 

      424 122 Специјализоване услуге  150,000   150,000 

      425 123 Текуће поправке и одржавање 300,000 3,000,000 3,300,000 

      426 124 Материјал 550,000   550,000 

      482 125 Порези, обавезне таксе и казне 40,000   40,000 

      483 126 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,888,000   3,888,000 

      512 127 Машине и опрема  240,000   240,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 50,027,000  50,027,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   4,137,000 4,137,000 

          Укупно за главу 3.03 50,027,000 4,137,000 54,164,000 

  3.04       САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА        

      411 128 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

9,750,000   9,750,000 

      412 129 Социјални доприноси на терет послодавца 1,750,000   1,750,000 

      413 130 Накнаде у натури 40,000   40,000 

      414 131 Социјална давања запосленима 550,000 100,000 650,000 
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      415 132 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

325,000   325,000 

      421 133 Стални трошкови  600,000   600,000 

      422 134 Трошкови путовања 135,000 100,000 235,000 

      423 135 Услуге по уговору                1,200,000   1,200,000 

      424 136 Специјализоване услуге  1,000,000 500,000 1,500,000 

      425 137 Текуће поправке и одржавање 300,000   300,000 

      426 138 Материјал 600,000   600,000 

      482 139 Порези, обавезне таксе и казне   50,000 50,000 

      483 140 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,338,000   1,338,000 

      512 141 Машине и опрема    150,000 150,000 

      515 142 Нематеријална имовина 550,000   550,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 18,138,000  18,138,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   900,000 900,000 

          Укупно за главу 3.04 18,138,000 900,000 19,038,000 

  3.05       КУЛТУРНИ ЦЕНТАР       

      411 143 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде)  

20,700,000   20,700,000 

      412 144 Социјални доприноси на терет послодавца 3,705,000   3,705,000 

      413 145 Накнаде у натури 201,000   201,000 

      414 146 Социјална давања запосленима 623,000 500,000 1,123,000 

      415 147 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

751,000   751,000 

      416 148 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

  100,000 100,000 

      421 149 Стални трошкови  6,400,000 1,000,000 7,400,000 

      422 150 Трошкови путовања   100,000 100,000 

      423 151 Услуге по уговору                1,280,000 1,200,000 2,480,000 

      424 152 Специјализоване услуге  3,000,000 400,000 3,400,000 

      425 153 Текуће поправке и одржавање 200,000 500,000 700,000 

      426 154 Материјал 200,000 500,000 700,000 

      441 155 Отплата домаћих камата   100,000 100,000 

      483 156 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,863,000   1,863,000 

      512 157 Машине и опрема    100,000 100,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 38,923,000  38,923,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   4,500,000 4,500,000 

          Укупно за главу 3.05 38,923,000 4,500,000 43,423,000 

  3.06       САВЕЗ АМАТЕРСКИХ  КУД       

      411 158 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2,249,000   2,249,000 

      412 159 Социјални доприноси на терет послодавца 409,000   409,000 

      415 160 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

54,000   54,000 

      421 161 Стални трошкови 1,722,000   1,722,000 

      424 162 Специјализоване услуге 3,676,000 100,000 3,776,000 

      426 163 Материјал 133,000   133,000 

      483 164 Новчане казне и пенали по решењу судова 322,000   322,000 
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          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 8,565,000  8,565,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   100,000 100,000 

          Укупно за главу 3.06 8,565,000 100,000 8,665,000 

  3.07       ПОЗОРИШТЕ ''МАДАЧ''       

      411 165 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2,489,000   2,489,000 

      412 166 Социјални доприноси на терет послодавца 446,000   446,000 

      413 167 Накнаде у натури 4,000   4,000 

      415 168 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

72,000   72,000 

      421 169 Стални трошкови 100,000   100,000 

      424 170 Специјализоване услуге 1,000,000   1,000,000 

      426 171 Материјал 137,000 30,000 167,000 

      483 172 Новчане казне и пенали по решењу судова 313,000   313,000 

      512 173 Машине и опрема  70,000 20,000 90,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 4,631,000  4,631,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   50,000 50,000 

          Укупно за главу 3.07 4,631,000 50,000 4,681,000 

  3.08       ИСТОРИЈСКИ АРХИВ       

      411 174 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

13,716,000 1,942,000 15,658,000 

      412 175 Социјални доприноси на терет послодавца 2,455,000 348,000 2,803,000 

      413 176 Накнаде у натури 24,000   24,000 

      414 177 Социјална давања запосленима 144,000   144,000 

      415 178 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

372,000 76,000 448,000 

      421 179 Стални трошкови 400,000 30,000 430,000 

      423 180 Услуге по уговору                1,080,000   1,080,000 

      424 181 Специјализоване услуге 100,000 50,000 150,000 

      425 182 Текуће поправке и одржавање 60,000 30,000 90,000 

      426 183 Материјал 70,000 50,000 120,000 

      483 184 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,852,000   1,852,000 

      513 185 Остале некретнине и опрема   55,000 55,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 20,273,000  20,273,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   2,581,000 2,581,000 

          Укупно за главу 3.08 20,273,000 2,581,000 22,854,000 

  3.09       
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ       

      411 186 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

9,700,000 1,000,000 10,700,000 

      412 187 Социјални доприноси на терет послодавца 1,736,000 179,000 1,915,000 

      413 188 Накнаде у натури 36,000 42,000 78,000 

      414 189 Социјална давања запосленима   45,000 45,000 

      415 190 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

236,000 100,000 336,000 

      421 191 Стални трошкови 688,000 1,039,000 1,727,000 

      422 192 Трошкови путовања   3,096,000 3,096,000 
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      423 193 Услуге по уговору 1,950,000 1,973,000 3,923,000 

      424 194 Специјализоване услуге   2,899,000 2,899,000 

      425 195 Текуће поправке и одржавање 50,000 68,109,000 68,159,000 

      426 196 Материјал 165,000 1,880,000 2,045,000 

      482 197 Порези, обавезне таксе и казне   30,000 30,000 

      483 198 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,200,000 500,000 1,700,000 

      512 199 Машине и опрема 450,000 1,400,000 1,850,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 16,211,000  16,211,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   82,292,000 82,292,000 

          Укупно за главу 3.09 16,211,000 82,292,000 98,503,000 

          Извори финансирања за функцију 820       

      01   Приходи из буџета 287,472,000  287,472,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   104,480,000 104,480,000 

          Укупно за функционалну 
класификацију 820  

287,472,000 104,480,000 391,952,000 

          УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО 
КУЛТУРА  287,472,000 104,480,000 391,952,000 

          ФИЗИЧКА КУЛТУРА       

    810     Услуге рекреације и спорта       

  3.10       СПОРТСКИ САВЕЗ       

      481 200 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

3,675,000   3,675,000 

      481 201 Социјални доприноси на терет послодавца 658,000   658,000 

      481 202 Накнаде у натури 8,000   8,000 

      481 203 Накнаде трошкова за запослене 90,000   90,000 

      481 204 Стални трошкови 500,000   500,000 

      481 205 Услуге по уговору 500,000   500,000 

      481 206 Специјализоване услуге  500,000   500,000 

      481 207 Текуће поправке и одржавање 300,000   300,000 

      481 208 Материјал 400,000   400,000 

          Извори финансирања за функцију 810       

      01   Приходи из буџета 6,631,000  6,631,000 

          Укупно за главу 3.10 6,631,000 0 6,631,000 

  3.11       
ЈАВНА УСТАНОВА ''СПОРТСКИ 
ОБЈЕКТИ'' ЗРЕЊАНИН 

      

      411 209 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

27,400,000   27,400,000 

      412 210 Социјални доприноси на терет послодавца 4,900,000   4,900,000 

      412 211 Накнаде у натури 92,000   92,000 

      415 212 Накнаде трошкова за запослене 1,100,000   1,100,000 

      421 213 Стални трошкови 34,000,000   34,000,000 

      423 214 Услуге по уговору 1,700,000   1,700,000 

      424 215 Специјализоване услуге  500,000   500,000 

      425 216 Текуће поправке и одржавање 5,000,000   5,000,000 

      426 217 Материјал 1,500,000   1,500,000 

      512 218 Машине и опрема 1,500,000   1,500,000 

          Извори финансирања за функцију 810       

      01   Приходи из буџета 77,692,000  77,692,000 
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          Укупно за главу 3.11 77,692,000 0 77,692,000 

  3.12       
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
СПОРТСКИХ КЛУБОВА 

      

      481 219 
Средства за финансирање спортских 
клубова 

47,000,000   47,000,000 

          Извори финансирања за функцију 810       

      01   Приходи из буџета 47,000,000  47,000,000 

          Укупно за главу 3.12 47,000,000 0 47,000,000 

          Извори финансирања за функцију 810       

      01   Приходи из буџета 131,323,000  131,323,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 810  131,323,000 0 131,323,000 

          УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА 131,323,000 0 131,323,000 

    911     
Предшколско образовање 
       

  3.13       ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ        

      411 220 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

163,646,000 400,000 164,046,000 

      412 221 Социјални доприноси на терет послодавца 29,293,000 72,000 29,365,000 

      413 222 Накнаде у натури 1,350,000 310,000 1,660,000 

      414 223 Социјална давања запосленима 1,280,000 13,300,000 14,580,000 

      415 224 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

6,050,000 4,300,000 10,350,000 

      421 225 Стални трошкови 87,000 13,096,000 13,183,000 

      421 226 Стални трошкови - наменска средства 7,300,000   7,300,000 

      422 227 Трошкови путовања   1,302,000 1,302,000 

      423 228 Услуге по уговору 450,000 5,868,000 6,318,000 

      424 229 Специјализоване услуге   3,344,000 3,344,000 

      425 230 Текуће поправке и одржавање 780,000 3,295,000 4,075,000 

      426 231 Материјал 300,000 30,186,000 30,486,000 

      482 232 Порези, обавезне таксе и казне    100,000 100,000 

      483 233 Новчане казне и пенали по решењу судова 17,583,000 100,000 17,683,000 

      512 234 Машине и опрема   4,564,000 4,564,000 

          Извори финансирања за функцију 911       

      01   Приходи из буџета 220,819,000  220,819,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   80,237,000 80,237,000 

      07   Донације од осталих нивоа власти 7,300,000   7,300,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 911 и главу 3.13  228,119,000 80,237,000 308,356,000 

          
УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 228,119,000 80,237,000 308,356,000 

    110     
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

      

  3.14       

САВЕЗ СЛЕПИХ, ОПШТИНСКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ И 
НАГЛУВИХ, ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ И  
ПАРАПЛЕГИЧАРИ  

      

      481 235 Плате,додаци и накнаде запослених 3,500,000   3,500,000 

      481 236 Социјална давања запосленима 150,000   150,000 

      481 237 Специјализоване услуге 500,000   500,000 
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      481 238  Материјал 500,000   500,000 

          Извори финансирања за функцију 110       

      01   Приходи из буџета 4,650,000   4,650,000 

          Укупно за главу 3.14  4,650,000 0 4,650,000 

  3.15       
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

      

      481 239 
Средства за финансирање пројеката 
невладиних организација 

5,000,000   5,000,000 

          Извори финансирања за функцију 110       

      01   Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

          Укупно за главу 3.15  5,000,000 0 5,000,000 

          Извори финансирања за функцију 110       

      01   Приходи из буџета 9,650,000   9,650,000 

          

Укупно за функционалну 
класификацију 110 извршни и 
законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови  

9,650,000 0 9,650,000 

    500     Заштита животне средине       

  3.16       ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

      424 240 Фонд за заштиту животне средине 70,000,000   70,000,000 

      423 241   Сузбијање зоонозе -третирање комараца 10,000,000   10,000,000 

      423 242   Сузбијање зоонозе -Уништавање крпеља 800,000   800,000 

          Извори финансирања за функцију 500       

      01   Приходи из буџета 80,800,000   80,800,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 500 Заштита животне 
средине и главу 3.16 

80,800,000 0 80,800,000 

    320     Услуге противпожарне заштите       

  3.17       ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА       

      423 243 
Средства за финансирање противпожарне 
заштите 

5,000,000   5,000,000 

          Извори финансирања за функцију 320       

      01   Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

          
Укупно за функционалну  
класификацију 320 Услуге 
противпожарне заштите и главу 3.17 

5,000,000 0 5,000,000 

    950     
Образовање које није дефинисано 
нивоом       

  3.18       СТИПЕНДИРАЊЕ       

      472 244 
Средства за стипендирање талентованих 
ученика и студената 

5,000,000   5,000,000 

      472 245 
Наменска средства за стипендирање 
талентованих ученика и студената 

5,000,000   5,000,000 

          Извори финансирања за функцију 950       
      01   Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

      08   
Донације од невладиних организација и 
појединаца 5,000,000   5,000,000 

          
Укупно за функционалну  
класификацију 950 Образовање које 
није дефинисано нивоом и главу 3.18 

10,000,000 0 10,000,000 

  3.19       МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ       
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    430     Гориво и енергија       

      425 246 
Накнада од експлоатације минералних 
сировина 

52,000,000   52,000,000 

          Извори финансирања за функцију 430       

      01   Приходи из буџета 52,000,000   52,000,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 430 Развој заједнице и 
главу 3.19 

52,000,000 0 52,000,000 

  3.20       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    160     Опште јавне услуге       

          МЗ АРАДАЦ       

      411 247 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 248 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 249 Стални трошкови 384,000   384,000 

      425 250 Текуће поправке и одржавање 533,000   533,000 

      426 251 Материјал 200,000   200,000 

          УКУПНО МЗ АРАДАЦ 1,883,000 0 1,883,000 

          МЗ БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ       

      411 252 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

860,000   860,000 

      412 253 Социјални доприноси на терет послодавца 155,000   155,000 

      421 254 Стални трошкови 240,000   240,000 

      425 255 Текуће поправке и одржавање 292,000   292,000 

      426 256 Материјал 100,000   100,000 

          
УКУПНО МЗ БАНАТСКИ 
ДЕСПОТОВАЦ 

1,647,000 0 1,647,000 

          МЗ БЕЛО БЛАТО       

      411 257 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

766,000   766,000 

      412 258 Социјални доприноси на терет послодавца 138,000   138,000 

      421 259 Стални трошкови 300,000   300,000 

      425 260 Текуће поправке и одржавање 245,000   245,000 

      426 261 Материјал 100,000   100,000 

          УКУПНО МЗ БЕЛО БЛАТО 1,549,000 0 1,549,000 

          МЗ БОТОШ       

      411 262 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 263 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      415 264 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

40,000   40,000 

      421 265 Стални трошкови 380,000   380,000 

      422 266 Трошкови путовања 40,000   40,000 

      423 267 Услуге по уговору 225,000   225,000 

      424 268 Специјализоване услуге 40,000   40,000 

      425 269 Текуће поправке и одржавање 341,000   341,000 

      426 270 Материјал 150,000   150,000 

      481 271 Дотације невладиним  организацијама 225,000   225,000 

      482 272 Порези, обавезне таксе и казне 50,000   50,000 

      511 273 Зграде и грађевински објекти 500,000   500,000 

          УКУПНО МЗ БОТОШ 2,438,000 0 2,438,000 
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          МЗ ЕЛЕМИР       

      411 274 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,604,000   1,604,000 

      412 275 Социјални доприноси на терет послодавца 269,000   269,000 

      421 276 Стални трошкови 660,000   660,000 

      422 277 Трошкови путовања 40,000   40,000 

      423 278 Услуге по уговору 220,000   220,000 

      424 279 Специјализоване услуге 650,000   650,000 

      425 280 Текуће поправке и одржавање 622,000   622,000 

      426 281 Материјал 200,000   200,000 

      481 282 Дотације невладиним  организацијама 2,713,000   2,713,000 

      511 283 Зграде и грађевински објекти 2,000,000   2,000,000 

          УКУПНО МЗ ЕЛЕМИР 8,978,000 0 8,978,000 

          МЗ ЕЧКА       

      411 284 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,906,000   1,906,000 

      412 285 Социјални доприноси на терет послодавца 341,000   341,000 

      421 286 Стални трошкови 870,000   870,000 

      422 287 Трошкови путовања 60,000   60,000 

      423 288 Услуге по уговору 410,000   410,000 

      424 289 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

      425 290 Текуће поправке и одржавање 949,000   949,000 

      426 291 Материјал 953,000   953,000 

      481 292 Дотације невладиним  организацијама 1,240,000   1,240,000 

      511 293 Зграде и грађевински објекти 500,000   500,000 

          УКУПНО МЗ ЕЧКА 7,329,000 0 7,329,000 

          МЗ ЈАНКОВ МОСТ        

      411 294 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 295 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      425 296 Текуће поправке и одржавање 413,000   413,000 

      426 297 Материјал 101,000   101,000 

          УКУПНО МЗ ЈАНКОВ МОСТ 961,000 0 961,000 

          МЗ КЛЕК       

      411 298 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

766,000   766,000 

      412 299 Социјални доприноси на терет послодавца 138,000   138,000 

      421 300 Стални трошкови 300,000   300,000 

      425 301 Текуће поправке и одржавање 347,000   347,000 

      426 302 Материјал 135,000   135,000 

          УКУПНО МЗ КЛЕК 1,686,000 0 1,686,000 

          МЗ КНИЋАНИН       

      411 303 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 304 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 305 Стални трошкови 240,000   240,000 

      425 306 Текуће поправке и одржавање 326,000   326,000 

      426 307 Материјал 111,000   111,000 

          УКУПНО МЗ КНИЋАНИН 1,443,000 0 1,443,000 

          МЗ ЛАЗАРЕВО       
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      411 308 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

766,000   766,000 

      412 309 Социјални доприноси на терет послодавца 138,000   138,000 

      421 310 Стални трошкови 540,000   540,000 

      425 311 Текуће поправке и одржавање 430,000   430,000 

      426 312 Материјал 133,000   133,000 

          УКУПНО МЗ ЛАЗАРЕВО 2,007,000 0 2,007,000 

          МЗ ЛУКИНО СЕЛО       

      411 313 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 314 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 315 Стални трошкови 180,000   180,000 

      425 316 Текуће поправке и одржавање 188,000   188,000 

      426 317 Материјал 100,000   100,000 

          УКУПНО МЗ ЛУКИНО СЕЛО 1,234,000 0 1,234,000 

          МЗ ЛУКИЋЕВО       

      411 318 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

599,000   599,000 

      412 319 Социјални доприноси на терет послодавца 106,000   106,000 

      421 320 Стални трошкови 2,019,000   2,019,000 

      423 321 Услуге по уговору 72,000   72,000 

      425 322 Текуће поправке и одржавање 244,000   244,000 

      426 323 Материјал 138,000   138,000 

      472 324 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  300,000   300,000 

      481 325 Дотације невладиним  организацијама 1,100,000   1,100,000 

           
УКУПНО МЗ ЛУКИЋЕВО 

4,578,000 0 4,578,000 

          МЗ МЕЛЕНЦИ       

      411 326 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

919,000   919,000 

      412 327 Социјални доприноси на терет послодавца 166,000   166,000 

      421 328 Стални трошкови 500,000   500,000 

      425 329 Текуће поправке и одржавање 819,000   819,000 

      426 330 Материјал 332,000   332,000 

          УКУПНО МЗ МЕЛЕНЦИ 2,736,000 0 2,736,000 

          МЗ МИХАЈЛОВО       

      411 331 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

766,000   766,000 

      412 332 Социјални доприноси на терет послодавца 138,000   138,000 

      421 333 Стални трошкови 300,000   300,000 

      425 334 Текуће поправке и одржавање 165,000   165,000 

      426 335 Материјал 76,000   76,000 

          УКУПНО МЗ МИХАЈЛОВО 1,445,000 0 1,445,000 

          МЗ ОРЛОВАТ       

      411 336 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 337 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 338 Стални трошкови 180,000   180,000 

      425 339 Текуће поправке и одржавање 204,000   204,000 

      426 340 Материјал 168,000   168,000 

          УКУПНО МЗ ОРЛОВАТ  1,318,000 0 1,318,000 
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          МЗ ПЕРЛЕЗ       

      411 341 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 342 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      421 343 Стални трошкови 800,000   800,000 

      424 344 Специјализоване услуге 350,000   350,000 

      425 345 Текуће поправке и одржавање 585,000   585,000 

      426 346 Материјал 200,000   200,000 

      481 347 Дотације невладиним  организацијама 650,000   650,000 

          УКУПНО МЗ ПЕРЛЕЗ 3,032,000 0 3,032,000 

          МЗ СТАЈИЋЕВО       

      411 348 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

973,000   973,000 

      412 349 Социјални доприноси на терет послодавца 174,000   174,000 

      421 350 Стални трошкови 350,000   350,000 

      422 351 Трошкови путовања 20,000   20,000 

      423 352 Услуге по уговору 130,000   130,000 

      424 353 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

      425 354 Текуће поправке и одржавање 729,000   729,000 

      426 355 Материјал 250,000   250,000 

      481 356 Дотације невладиним  организацијама 100,000   100,000 

      511 357 Зграде и грађевински објекти 200,000   200,000 

          УКУПНО МЗ СТАЈИЋЕВО 3,026,000 0 3,026,000 

          МЗ ТАРАШ       

      411 358 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 359 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 360 Стални трошкови 300,000   300,000 

      425 361 Текуће поправке и одржавање 215,000   215,000 

      426 362 Материјал 133,000   133,000 

          УКУПНО МЗ ТАРАШ 1,414,000 0 1,414,000 

          МЗ ТОМАШЕВАЦ       

      411 363 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 364 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 365 Стални трошкови 240,000   240,000 

      425 366 Текуће поправке и одржавање 330,000   330,000 

      426 367 Материјал 124,000   124,000 

          УКУПНО МЗ ТОМАШЕВАЦ 1,460,000 0 1,460,000 

          МЗ ФАРКАЖДИН       

      411 368 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 369 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 370 Стални трошкови 180,000   180,000 

      425 371 Текуће поправке и одржавање 209,000   209,000 

      426 372 Материјал 120,000   120,000 

          УКУПНО МЗ ФАРКАЖДИН 1,275,000 0 1,275,000 

          МЗ ЧЕНТА       

      411 373 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 
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      412 374 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 375 Стални трошкови 480,000   480,000 

      425 376 Текуће поправке и одржавање 516,000   516,000 

      426 377 Материјал 194,000   194,000 

          УКУПНО МЗ ЧЕНТА 1,956,000 0 1,956,000 

          МЗ ЗЛАТИЦА       

      411 378 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 379 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 380 Стални трошкови 180,000   180,000 

      425 381 Текуће поправке и одржавање 126,000   126,000 

      426 382 Материјал 59,000   59,000 

          УКУПНО МЗ ЗЛАТИЦА 1,131,000 0 1,131,000 

          МЗ МУЖЉА       

      411 383 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

766,000   766,000 

      412 384 Социјални доприноси на терет послодавца 138,000   138,000 

      421 385 Стални трошкови 180,000   180,000 

      425 386 Текуће поправке и одржавање 97,000   97,000 

      426 387 Материјал 50,000   50,000 

          УКУПНО МЗ МУЖЉА 1,231,000 0 1,231,000 

          МЗ ГРАДНУЛИЦА       

      411 388 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 389 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      421 390 Стални трошкови 300,000   300,000 

          УКУПНО МЗ ГРАДНУЛИЦА 747,000 0 747,000 

          МЗ ''ЗЕЛЕНО  ПОЉЕ ''       

      411 391 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

496,000   496,000 

      412 392 Социјални доприноси на терет послодавца 89,000   89,000 

      421 393 Стални трошкови 420,000   420,000 

          УКУПНО МЗ ''ЗЕЛЕНО  ПОЉЕ'' 1,005,000 0 1,005,000 

          МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ''       

      411 394 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,031,000   1,031,000 

      412 395 Социјални доприноси на терет послодавца 186,000   186,000 

      415 396 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

45,000   45,000 

      421 397 Стални трошкови 380,000   380,000 

      423 398 Услуге по уговору 190,000   190,000 

      424 399 Специјализоване услуге 800,000   800,000 

      425 400 Текуће поправке и одржавање 1,000,000   1,000,000 

      426 401 Материјал 314,000   314,000 

      481 402 Дотације невладиним  организацијама 250,000   250,000 

      511 403 Зграде и грађевински објекти 6,500,000   6,500,000 

          УКУПНО МЗ ''В. ВЛАХОВИЋ'' 10,696,000 0 10,696,000 

          МЗ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ''        

      411 404 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,245,000   1,245,000 

      412 405 Социјални доприноси на терет послодавца 223,000   223,000 
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      423 406 Услуге по уговору 73,000   73,000 

      425 407 Текуће поправке и одржавање 6,820,000   6,820,000 

      426 408 Материјал 2,040,000   2,040,000 

      481 409 Дотације невладиним  организацијама 260,000   260,000 

      511 410 Зграде и грађевински објекти 1,785,000   1,785,000 

      512 411 Машине и опрема             1,250,000   1,250,000 

          
УКУПНО МЗ ''ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ''  13,696,000 0 13,696,000 

          МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР''       

      411 412 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

916,000   916,000 

      412 413 Социјални доприноси на терет послодавца 181,000   181,000 

      421 414 Стални трошкови 250,000   250,000 

      423 415 Услуге по уговору 200,000   200,000 

      424 416 Специјализоване услуге 110,000   110,000 

      425 417 Текуће поправке и одржавање 2,800,000   2,800,000 

      426 418 Материјал 100,000   100,000 

      481 419 Дотације невладиним  организацијама 140,000   140,000 

          УКУПНО МЗ ''ДОЉА-ЦРНИ ШОР'' 4,697,000 0 4,697,000 

          МЗ ''САВА КОВАЧЕВИЋ''        

      411 420 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

649,000   649,000 

      412 421 Социјални доприноси на терет послодавца 117,000   117,000 

      421 422 Стални трошкови 240,000   240,000 

          УКУПНО МЗ ''САВА КОВАЧЕВИЋ''  1,006,000 0 1,006,000 

          МЗ ''ШУМИЦА''        

      411 423 
Плате,додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 424 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      421 425 Стални трошкови 288,000   288,000 

          УКУПНО МЗ '''' ШУМИЦА''''  735,000 0 735,000 

          МЗ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''        

      411 426 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 427 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      421 428 Стални трошкови 420,000   420,000 

          УКУПНО МЗ ''' ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''  867,000 0 867,000 

          МЗ ''ЦЕНТАР''        

      411 429 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

590,000   590,000 

      412 430 Социјални доприноси на терет послодавца 106,000   106,000 

      421 431 Стални трошкови 180,000   180,000 

          УКУПНО МЗ ''ЦЕНТАР''  876,000 0 876,000 

          МЗ ''НИКОЛА ТЕСЛА''        

      411 432 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 433 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      421 434 Стални трошкови 300,000   300,000 

          УКУПНО МЗ ''НИКОЛА ТЕСЛА''  747,000 0 747,000 

          МЗ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ''        
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      411 435 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

590,000   590,000 

      412 436 Социјални доприноси на терет послодавца 106,000   106,000 

      421 437 Стални трошкови 180,000   180,000 

          УКУПНО МЗ ''СОЊА 
МАРИНКОВИЋ''  

876,000 0 876,000 

          МЗ ''БЕРБЕРСКО - БОЛНИЦА''        

      411 438 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

379,000   379,000 

      412 439 Социјални доприноси на терет послодавца 68,000   68,000 

      421 440 Стални трошкови 240,000   240,000 

          УКУПНО МЗ ''БЕРБЕРСКО - 
БОЛНИЦА''  687,000 0 687,000 

          МЗ ''МАЛА АМЕРИКА''        

      411 441 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

496,000   496,000 

      412 442 Социјални доприноси на терет послодавца 89,000   89,000 

      421 443 Стални трошкови 240,000   240,000 

          УКУПНО МЗ ''МАЛА АМЕРИКА''  825,000 0 825,000 

      424 444 
Средства за програме и пројекте, 
асоцијације месних заједница града 
Зрењанина 

2,000,000   2,000,000 

      425 445 Средства за развој месних заједница 35,400,000   35,400,000 

          Извори финансирања за функцију 160       

      01   Приходи из буџета 130,617,000 0 130,617,000 

          
Уукупно за функционалну класифика-
цију 160 Опште јавне услуге и Главу 
3.20 Месне заједнице 

130,617,000 0 130,617,000 

          ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА        

    620     Развој заједнице       

  3.21       ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" 

      

      411 446 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

62,250,000   62,250,000 

      412 447 Социјални доприноси на терет послодавца 11,143,000   11,143,000 

      413 448 Накнаде у натури 300,000   300,000 

      414 449 Социјална давања запосленима  500,000 2,200,000 2,700,000 

      415 450 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

500,000 1,000,000 1,500,000 

      421 451 Стални трошкови 23,150,000 4,050,000 27,200,000 

      422 452 Трошкови путовања 200,000 400,000 600,000 

      423 453 Услуге по уговору 9,500,000 3,200,000 12,700,000 

      424 454 Специјализоване услуге 15,960,000 9,200,000 25,160,000 

      425 455 Текуће поправке и одржавање 333,300,000 572,700,000 906,000,000 

      426 456 Материјал 3,950,000 1,550,000 5,500,000 

      451 457 
 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 

27,000,000   27,000,000 

      481 458 Дотације невладиним  организацијама   100,000 100,000 

      482 459 Порези, обавезне таксе и казне 7,600,000 2,100,000 9,700,000 

      483 460 
Новчане казне и пенали по решењу судова 
и судских тела 

8,300,000 700,000 9,000,000 

      511 461 Зграде и грађевински објекти 270,500,000 1,081,200,000 1,351,700,000 
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      512 462 Машине и опрема             4,300,000 1,350,000 5,650,000 

      523 463 Залихе робе за даљу продају   150,000 150,000 

      541 464 Земљиште 10,000,000   10,000,000 

          Извори финансирања за функцију 620       

      01   Приходи из буџета 788,453,000  788,453,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   1,679,900,000 1,679,900,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 620 и Главу 3.21 

788,453,000 1,679,900,000 2,468,353,000 

    630     Водоснабдевање       

  3.22       ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"       

      451 465 ЈКП"Водовод и канализација" 100,000,000 0 100,000,000 

          Средства ове апропријације обухватају:                 

          Текуће субвенције 32,400,000   32,400,000 

          Капиталне субвенције 67,600,000   67,600,000 

          Извори финансирања за функцију 630       

      01   Приходи из буџета 100,000,000 0 100,000,000 

          Укупно за функционалну 
класификацију 630 и Главу 3.22 

100,000,000 0 100,000,000 

    510     Управљање отпадом       

  3.23       ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"       

      451 466 ЈКП "Чистоћа и зеленило" 92,000,000 0 92,000,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

          Одржавање јавно прометних површина 50,000,000   50,000,000 

          Одржавање зелених површина 23,500,000   23,500,000 

          Одржавање гробаља 8,000,000   8,000,000 

          Зимска служба 5,000,000   5,000,000 

          Остало 5,500,000   5,500,000 

      451 467 Прихватилиште за псе и мачке 20,000,000 0 20,000,000 

          Средс. ове апропријације намењена су за:                 

          
Функционисање прихватилиште за псе и 
мачке 

8,000,000   8,000,000 

          Опремање прихватилишта за псе и мачке 12,000,000   12,000,000 

          Извори финансирања за функцију 510       

      01   Приходи из буџета 112,000,000 0 112,000,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 510 и Главу 3.23 112,000,000 0 112,000,000 

    660     Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту 

      

  3.24       
ЈКП "ПИЈАЦЕ И ПАРКИНЗИ 
ЗРЕЊАНИН"       

      411 468 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

52,724,000   52,724,000 

      412 469 Социјални доприноси на терет послодавца 9,438,000   9,438,000 

      413 470 Накнаде у натури   300,000 300,000 

      414 471 Социјална давања запосленима   1,118,000 1,118,000 

      415 472 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

3,180,000   3,180,000 

      421 473 Стални трошкови 7,900,000 45,000 7,945,000 

      422 474 Трошкови путовања   590,000 590,000 
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      423 475 Услуге по уговору 7,110,000 1,215,000 8,325,000 

      424 476 Специјализоване услуге 400,000 230,000 630,000 

      425 477 Текуће поправке и одржавање 5,870,000   5,870,000 

      426 478 Материјал 5,170,000 320,000 5,490,000 

      431 479 Амортизација   900,000 900,000 

      441 480 Отплата домаћих камата   25,000 25,000 

      444 481 Пратећи трошкови задуживања   25,000 25,000 

      465 482 Остале донације, дотације и трансфери 800,000   800,000 

      481 483 Дотације невладиним  организацијама   245,000 245,000 

      482 484 Порези, обавезне таксе и казне 6,950,000 150,000 7,100,000 

      483 485 Новчане казне и пенали по решењу судова   10,000 10,000 

      511 486 Зграде и грађевински објекти 1,000,000 15,500,000 16,500,000 

      512 487 Машине и опрема 163,000 1,337,000 1,500,000 

      523 488 Залихе робе за даљу продају   150,000 150,000 

          Извори финансирања за функцију 660       

      01   Приходи из буџета 100,705,000  100,705,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   22,160,000 22,160,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 660 и Главу 3.24 100,705,000 22,160,000 122,865,000 

    610     Стамбени развој       

  3.25       
ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА 
АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН 

      

      411 489 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

18,021,000   18,021,000 

      412 490 Социјални доприноси на терет послодавца 3,226,000   3,226,000 

      413 491 Накнаде у натури   150,000 150,000 

      414 492 Социјална давања запосленима 2,000,000 700,000 2,700,000 

      415 493 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

498,000 240,000 738,000 

      416 494 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

  50,000 50,000 

      421 495 Стални трошкови 5,000,000 300,000 5,300,000 

      422 496 Трошкови путовања   62,000 62,000 

      423 497 Услуге по уговору  9,100,000 800,000 9,900,000 

      424 498 Специјализоване услуге 600,000   600,000 

      425 499 Текуће поправке и одржавање 11,305,000 180,000 11,485,000 

      426 500 Материјал 1,700,000 117,000 1,817,000 

      481 501 Дотације невладиним  организацијама   50,000 50,000 

      482 502 Порези, обавезне таксе и казне 15,000,000 450,000 15,450,000 

      483 503 Новчане казне и пенали по решењу судова 550,000 60,000 610,000 

      511 504 Зграде и грађевински објекти 6,000,000 42,400,000 48,400,000 

      512 505 Машине и опрема 1,000,000 41,000 1,041,000 

          Извори финансирања за функцију 610       

      01   Приходи из буџета 74,000,000  74,000,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   45,600,000 45,600,000 

          Укупно за функционалну 
класификацију 610 и Главу 3.25 74,000,000 45,600,000 119,600,000 

    473     Туризам       

  3.26       
ЈП "ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА"       
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      411 506 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

19,500,000   19,500,000 

      412 507 Социјални доприноси на терет послодавца 3,500,000   3,500,000 

      413 508 Накнаде у натури 70,000 50,000 120,000 

      414 509 Социјална давања запосленима 150,000 1,230,000 1,380,000 

      415 510 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

1,500,000 200,000 1,700,000 

      421 511 Стални трошкови 3,250,000 1,000,000 4,250,000 

      422 512 Трошкови путовања 600,000 500,000 1,100,000 

      423 513 Услуге по уговору 7,860,000 9,500,000 17,360,000 

      424 514 Специјализоване услуге 8,270,000 11,000,000 19,270,000 

      425 515 Текуће поправке и одржавање 1,500,000 3,100,000 4,600,000 

      426 516 Материјал 1,300,000 1,000,000 2,300,000 

      441 517 Отплата домаћих камата   120,000 120,000 

      482 518 Порези, обавезне таксе и казне  500,000 800,000 1,300,000 

      483 519 Новчане казне и пенали по решењу судова 400,000 100,000 500,000 

      511 520 Зграде и грађевински објекти 21,000,000 10,500,000 31,500,000 

      512 521 Машине и опрема 600,000 600,000 1,200,000 

      523 522 Залихе робе за даљу продају   3,500,000 3,500,000 

          Извори финансирања за функцију 473       

      01   Приходи из буџета 70,000,000  70,000,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   43,200,000 43,200,000 

          Укупно за функционалну 
класификацију 473 и Главу 3.26 70,000,000 43,200,000 113,200,000 

    436     Остала енергија       

  3.27       ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"       

      451 523 ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА" 11,000,000   11,000,000 

          Извори финансирања за функцију   436       

      01   Приходи из буџета 11,000,000  11,000,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 436 Остала енергија и 
Главу 3.27 

11,000,000 0 11,000,000 

    830     Јавно информисање       

  3.28       ЈП "РАДИО" ЗРЕЊАНИН       

      451 524 ЈП "Радио" Зрењанин 17,600,000   17,600,000 

          Извори финансирања за функцију   830       

      01   Приходи из буџета 17,600,000  17,600,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 830 Јавно информисање 
и Главу 3.28 ЈП ''Радио Зрењанин'' 

17,600,000 0 17,600,000 

          
Извори финансирања за функције: 620, 
630, 510, 660, 610, 473, 436, 830 

      

      01   Приходи из буџета 1,273,758,000  1,273,758,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   1,790,860,000 1,790,860,000 

          УКУПНО ЗА ЈАВНA ПРЕДУЗЕЋA 1,273,758,000 1,790,860,000 3,064,618,000 

  3.29       ИЗДВОЈЕНА СРЕДСТВА ЗА 
ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА 

      

    421     Пољопривреда       

      451 525 Аграрни буџет 154,500,000 0 154,500,000 

          Средства ове апропријације намењена су       
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за:            

          
Финансирање радова на заштити, 
уређивању и коришћењу пољопривредног 
земљишта 

130,000,000   130,000,000 

          Финансирање рада пољочиуварске службе 11,000,000   11,000,000 

          Финансирање противградне одбране 1,500,000   1,500,000 

          Унапређење пољопривредне производње 10,000,000   10,000,000 

          Остало 2,000,000   2,000,000 

          Извори финансирања за функцију   421       

      01   Приходи из буџета 154,500,000  154,500,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 421  154,500,000 0 154,500,000 

    620     Развој заједнице       

    
 

451 526 
Средства за подстицај и развој малих и 
средњих предузећа и регионална сарадња 

6,000,000 0 6,000,000 

          
Средства ове апропријације намењена су 
за:            

      

         
Подстицај и развој малих и средњих 
предузећа 

3,000,000   3,000,000 

          Регионална сарадња 3,000,000   3,000,000 

          Извори финансирања за функцију   620       

      01   Приходи из буџета 6,000,000  6,000,000 

          Укупно за функционалну 
класификацију 620  

6,000,000 0 6,000,000 

          Извори финансирања за функцију 421, 620       

      01   Приходи из буџета 160,500,000 0 160,500,000 

          Укупно за главу 3.29 160,500,000 0 160,500,000 

    640     Улична  расвета       

  3.30       УЛИЧНА ЈАВНА РАСВЕТА       

      421 527 Улична јавна расвата 60,000,000   60,000,000 

          Извори финансирања за функцију 640       

      01   Приходи из буџета 60,000,000 0 60,000,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 640 и Главу 3.30 60,000,000 0 60,000,000 

    490     
Економски послови некласификовани 
на другом мести       

  3.31       
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ 
МЕСТУ 

      

      451 528 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње 

30,000,000   30,000,000 

      463 529 Самодопринос за изградњу болнице 3,000,000   3,000,000 

          Извори финансирања за функцију 490       

      01   Приходи из буџета 33,000,000 0 33,000,000 

          Укупно за функционалну 
класификацију 490 и Главу  3.31 33,000,000 0 33,000,000 

   470     Остале делатности       

  3.32      ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ       

      463 530 
Штаб за заштиту од елементарних 
непогода 

100,000   100,000 

      463 531 
Средства за суфинансирање матичне 
службе 

1,000,000   1,000,000 
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      463 532 
Иницијална средства за учешће у 
реализацији пројеката и програма и израду 
пројектно техничке документације 

95,000,000 0 95,000,000 

          
Средства ове апропријације обухватају 
следеће пројекте:            

      

          БРИРА 3,400,000   3,400,000 

          
Програм мера за заштиту реке Тамиш - 
КОРАК 2 

1,183,000   1,183,000 

          БУДУЋНОСТ - "BACK TO THE FUTURE" 7,600,000   7,600,000 

          Каритасова кућна нега 1,500,000   1,500,000 

          
Израда акционог плана за развој 
омладинског предузетништва 

410,000   410,000 

          Санација депоније 40,000,000   40,000,000 

          
Пројеат прекограничне сарадње: Спорт као 
комуникација међу народима 

1,000,000   1,000,000 

          Остали пројекти 39,907,000   39,907,000 

      463 533 
Средства за учешће у финансирању мера 
активне политике запошљавања за 2011. 
годину путем локалног акционог плана 

5,100,000   5,100,000 

      463 534 

Средства за учешће у реализацији 
пројеката- помоћ избеглим и интерно 
расељеним лицима на територији града 
Зрењанина 

1,000,000   1,000,000 

      463 535 
Имплементација локалног акционог плана 
за младе за град Зрењанин и насељена 
маста 

1,828,000   1,828,000 

      463 536 
Средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина 

40,000,000   40,000,000 

          Извори финансирања за функцију 470       

      01   Приходи из буџета 144,028,000 0 144,028,000 

          Укупно за функционалну 
класификацију 470 

144,028,000 0 144,028,000 

    860     
Рекреација, спорт, култура и вере 
некласификовано на другом месту       

      481 537 
Средства за одржавање и обнову верских 
објеката 

3,000,000   3,000,000 

          Извори финансирања за функцију 860       

      01   Приходи из буџета 3,000,000 0 3,000,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 860 3,000,000 0 3,000,000 

          
Извори финансирања за функцију 470 и 
860 

      

      01   Приходи из буџета 147,028,000 0 147,028,000 

          Укупно за главу 3.32 147,028,000 0 147,028,000 

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ГРАДСКА 
УПРАВА 

3,548,371,000 1,975,577,000 5,523,948,000 

4         
ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА        

    330     Судови       

      411 538 
Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

6,280,000   6,280,000 

      412 539 Социјални доприноси на терет послодавца 1,125,000   1,125,000 
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О П И С 
Средства из  
буџета 01 

Средства из 
сопствених 
извора 04 и 
осталих 

извора  13 и 
остало 

УКУПНО 

      413 540 Накнаде у натури 200,000   200,000 

      414 541 Социјална давања запосленима  450,000   450,000 

      415 542 
Накнаде трошкова за запослене - превоз на 
посао и са посла 

100,000   100,000 

      421 543 Стални трошкови 65,000 150,000 215,000 

      423 544 Услуге по уговору    250,000 250,000 

      425 545 Текуће поправке и одржавање   70,000 70,000 

      426 546 Материјал 60,000 160,000 220,000 

      512 547 Машине и опреме 100,000 150,000 250,000 

          Извори финансирања за функцију 330       

      01   Приходи из буџета 8,380,000  8,380,000 

      04   Сопствени приходи буџетских корисника   780,000 780,000 

          
Укупно за функционалну 
класификацију 330 

8,380,000 780,000 9,160,000 

          
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА  

8,380,000 780,000 9,160,000 

          УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 3,729,196,000 1,976,357,000 5,705,553,000 

 
 
III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 4. 
 

 За извршавање ове Одлуке одговаран је 
Градоначелник. 
 Наредбодавац за извршење буџета је 
Градоначелник. 

Члан 5. 
 

 Наредбодавац директиних и 
индиректних корисника буџетских средстава је 
функционер (руководилац), односно лице које је 
одговорно за управљање средствима, 
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање 
који се извршавају из средстава органа, као и за 
издавање налога за уплату средстава која 
припадају буџету. 

Члан 6. 
 

 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком за  
 
Градску управу града Зрењанина, одговоран је 
начелник Градске управе града Зрењанина.  
 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених овом Одлуком 
одговоран је начелник Одељења за послове 
финансија и рачуноводства. 

 За законито и наменско коришћење 
средстава распоређених индиректним 
корисницима буџета и за вршење задатака и 
послова из делокруга рада корисника, одговоран 
је руководилац индиректног буџетског 
корисника, руководећи се начелом 
економичности и рационалности при коришћењу 
одобрених средстава. 
 

Члан 7. 
 

 Орган управе надлежан за финансије 
обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише 
Градоначелника и Градско веће, а обавезно у 
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу 
извештаја из става 1. овог члана, Градоначелник  
и Градско веће усвајају и достављају  извештај 
Скупштини града. 
 Извештај садржи и одступања између 
усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 
 

Члан 8. 
 

 Одлуку о промени апропријације и 
преносу априпријације у текућу буџетску 
резерву, у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему доноси Градоначелник.  
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Члан 9. 
 

 Решење о употреби текуће буџетске 
резерве и сталне буџетске резерве на предлог 
локалног органа управе надлежног за финансије 
доноси Градоначелник или Градско веће. 
 

Члан 10. 
 

 Градско веће одговорно је за спровођење 
фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима 
и издацима на начин који је у складу са Законом 
о буџетском систему. 
 Овлашћује се Градоначелник да, у 
складу са чланом 27. Закона о буџетском 
систему може поднети захтев Министарству 
финансија за одобрење фискалног дефицита 
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је 
резултт реализације јавних инвестиција. 

 
Члан 11. 

 
 Градско веће може, у складу са чланом 
22. Закона о буџетском систему, прописати 
услове, критеријуме и начин коришћења 
средстава од сопствених прихода  буџетских 
корисника и одлучити, на предлог органа управе 
надлежног за финансије, да део јавних средстава 
од сопствених прихода остварених у текућој 
години, предствља општи приход буџета у 
текућој години. 

Члан 12. 
 

 Новчана средства буџета града, 
директних и индиректних корисника средстава 
тог буџета, као и других корисника јавних 
средстава који су укључени у консолидовани 
рачун трезора града, воде се и депонују на 
консолидованом рачуну трезора. 

Члан 13. 
 

 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава могу користити средства 
распоређена овом Одлуком само за намене за 
које су им по њиховим захтевима та средства 
одобрена и пренета. 
 Корисник буџетских средстава, који 
одређени расход извршава из средстава буџета и 
из других прихода, обавезан је да измирење тог 
расхода прво врши из прихода из тих других 
извора. 
 Обавезе преузете у 2010. години у складу 
са одобреним апропријацијама у тој   години а не 
извршене у току 2010. године, преносе се у 2011. 
годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација 
овом Одлуком.  

Члан 14. 
 
 Преузете обавезе и све финансијске 
обавезе морају бити извршене искључиво на 
принципу готовинске основе са консолидованог 
рачуна трезора, осим ако је законом, односно 
актом Владе предвиђен другачији метод.                       
 

Члан 15. 
 

 Корисник буџета може преузимати 
обавезе на терет буџета само до износа 
апропријације утврђене Одлуком.                                                   
 Корисници буџетских средстава 
преузимају обавезе само на основу писаног 
уговора или другог правног акта, уколико 
законом није другачије прописано. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од 
износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не 
могу се извршавати на терет буџета. 
 

Члан 16. 
 

 Корисници буџетских средстава 
приликом додељивања уговора о набавци 
добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, морају да поступе у складу 
са прописима који уређују јавне набавке.                                            
 Набавком мале вредности у смислу 
прописа о јавним набавкама сматра се набавка 
чија је вредност дефинисана Законом којим се 
уређује буџет Републике Србије за 2011. годину. 
 

Члан 17. 
 
 Обавезе према корисницима буџетских 
средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. Ако се у току године 
примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава 
остваре додатне приходе у износу већем од 
износа исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу 
користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до кога су та средства и 
остварена, а за намене утврђене овом Одлуком. 
 Ако корисници буџетских средстава не 
остваре додатне приходе, утврђене у члану 3. ове 
Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода 
неће се извршавати на терет средстава буџета. 
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Члан 18. 
 

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

Члан 19. 
 

 Новчана средства на консолидованом 
рачуну трезора могу се инвестирати у 2011. 
години само у складу са чланом 10. Закона о 
буџетском систему, при чему су, у складу са 
истим чланом Закона, Градоначелник, односно 
лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 20. 
 

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

Члан 21. 
 

 Градско веће донеће програм 
рационализације којим ће обухватити све 
корисника јавних средстава, укључујући и 
одређене критеријуме за извршење тог програма, 
и о томе обавестити Скупштину града.                                                                    
  Корисник буџетских средстава не може, 
без претходне сагласности Градоначелника, а у 
складу са Законом којим се одређује максималан 
број запослених у локалној администрацији, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 
2011. године, уколико средства потребна за 
исплату плата тих лица нису обезбеђена у 
оквиру износа средстава која су, у складу са 
овом Одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом 
рационализације из става 1. овог члана. 
 

Члан 22. 
 

 Директни и индиректни корисници  
буџетских средстава, чија се делатност у целини 
или претежно финансира из буџета, 
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 
2011. години, на терет капитала сразмерно делу 
средстава обезбеђених у буџету и средстава 
остварених по основу донација. 

Члан 23. 
 
 Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава који користе пословни 
простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава, не плаћају 
закуп у 2011. години, осим сталних трошкова 
неопходних за обављање делатности. 
 Уколико плаћање сталних трошкова није 
могуће извршити на основу раздвојених рачуна, 
корисник који управља јавним средствима, врши 
плаћање, а затим директни односно индиректни 
корисник из става 1. овог члана врши 
одговарајућу рефундацију насталих расхода. 
 Рефундација из става 2. овог члана 
сматра се начином извршавања расхода, у 
складу са Законом о буџетском систему. 
 

Члан 24. 
 

 За финансирање дефицита текуће 
ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и 
расходима буџета, Градоначелник се може 
задужити у складу са одредбама члана 35. 
Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС', 
бр. 61/2005). 

Члан 25. 
 

 Корисници буџетских средстава пренеће 
на рачун извршења буџета до 31. јануара 2011. 
године, средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2010. години, која су 
овим корисницима пренета у складу са Одлуком 
о буџету града Зрењанина за 2010. годину. 
 

Члан 26. 
 

 Изузетно, у случају да се буџету града 
Зрењанина из другог буџета (Републике, 
Покрајине или друге општине) определе актом 
наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду 
штета услед елементарних непогода, као и у 
случају уговарања донације, чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења ове 
Одлуке, орган управе надлежан за финансије на 
основу тог акта отвара одговарајуће 
акропријације за извршење расхода по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему. 

 
Члан 27. 

 
 Уколико је корисник буџета својом 
делатношћу изазвао судски спор, извршење 
правоснажних судских одлука и судских 
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поравнања извршавају се на терет његових 
средстава. 

 
Члан 28. 

 
 Средства предвиђена буџетом за 
финансирање:  
 - делатности примарне здравствене 
заштите; 
 - фонда за заштиту животне средине; 
 - програма асоцијације месних заједница; 
 - аграрног буџета; 
 - подстицаја и развоја малих и средњих 
предузећа, приватног предузетништва и 
регионалне сарадње; 
 - локалне стамбене стратегије и 
 - средства за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији града Зрењанина, биће распоређена 
посебним програмима које доноси Градско веће 
на предлог Градоначелника.  

 
Члан 29. 

 
 Распоред и коришћење средстава вршиће 
се у 2011. години по посебном акту који доноси 
Градоначелник на предлог надлежног органа за 
финансије у оквиру следећих позиција:  
 - средства за програмске активности и 
пројекте друштвених организација, савеза и 
удружења грађана за 2011. годину, 
 - средства за развој месних заједница; 
 - средства штаба за заштиту од 
елементарних непогода; 
 - средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и  
 - средства за одржавање и обнову 
верских објеката, 
 - учешће у финансирању мера активне 
политике запошљавања за 2011. годину, 
 - помоћ избеглим и интерно расељеним 
лицима на територији града Зрењанина, 
 - имплементација локалног акционог 
плана за младе.  

 
Члан 30. 

 
 Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта користиће се за 
реализацију Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини у граду 
Зрењанину за 2011. годину који доноси 
Скупштина града, а на који Министарство 
пољпривреде, шумарства и водопривреде даје 
сагласност. 

 
 

Члан 31. 
 

 Средства од продаје станова у државној 
својини над којима право располагања има град 
Зрењанин уплаћују се на посебан рачун. 
 

Члан 32. 
 

 Средства остварена од прихода за 
зааштиту и унапређење животне средине у 2011. 
години користиће се за намене предвиђене овом 
Одлуком и Годишњим програмом фонда за 
заштиту животне средине. 
 

Члан 33. 
 

 Средства опредељена за месне заједнице 
насељених места и градске месне заједнице 
преносиће се на основу поднетих захтева месних 
заједница, за намене предвиђене њиховим 
плановима и програмима, на које сагласност даје 
Градско веће, а у складу са овом Одлуком и 
оствареним примањима буџета. 
 

Члан 34. 
 

 Приходи који су погрешно уплаћени или 
су уплаћени у већем износу од прописаног, 
враћају се на терет погрешно или више 
уплаћених прихода, ако посебним прописом није 
другачије одређено. 
 Повраћај прихода из става 1. овог члана 
врши се на основу решења које доноси надлежни 
орган. 

Члан 35. 
 
 Одлуку о задуживању за капиталне 
инвестиције локалне власти доноси Скупштина 
града по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства. 

 
Члан 36. 

 
 У току 2011. године могуће је користити 
наменска средства буџета града у друге сврхе, уз 
поштовање принципа ефикасности и 
економичности, ради очувања ликвидности 
буџета града, а како би се избегли додатни 
трошкови у погледу задуживања и плаћања 
камата за неблаговремено измирење обавеза. 
 

Члан 37. 
 

 Обавезују се сви корисници буџетских 
средстава да усагласе сва акта и Програме за 
2011. годину са Законом о буџетском систему и 
овом Одлуком.  
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Члан 38 
 
 Ову Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина'' и доставити 
Министарству финансија. 
 

Члан 39. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања  у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', а примењиваће се од 01. јануара 
2011. године. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-141-3/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 16. Закона о комуналној 
полицији (''Службени гласник РС'', број 51/09), 
члана 25б Одлуке о градској управи града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, 
бр. 24/08, 32/08, 6/09, 14/09 и 18/10) и чл. 31. и 
108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 22.12.2010. године донела је 

 
О Д Л У К У 

 О ОВЛАШЋЕЊИМА КОМУНАЛНЕ  
ПОЛИЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком ближе се уређују 
овлашћења комуналне полиције утврђена 
законом и одлукама Скупштине града 
Зрењанина. 

Члан 2. 
 

У обављању послова комуналне 
полиције, комунални полицајац има следећа 
овлашћења: 

1. упозорење, 
2. усмено наређење, 
3. провера идентитета, 
4. довођење, 
5. прегледање лица и предмета, 
6. привремено одузимање предмета, 
7. видео-надзор, 

8. употреба средстава принуде, и то: 
физичке снаге, службене палице и средстава за 
везивање. 

Овлашћења комуналне полиције 
утврђена у ставу 1. овог члана примењују се под 
условима и на начин утврђен Законом о 
комуналној полицији, Законом о полицији и 
подзаконским прописима о полицијским 
овлашћењима и начину обављања полицијских 
послова. 

Члан 3. 
 

Када комунални полицајац у обављању 
послова комуналне полиције установи повреду 
комуналног или другог законом утврђеног реда, 
поред овлашћења из члана 2. ове Одлуке може: 

- изрећи новчану казну на лицу места за 
прекршаје утврђене прописима Града, 

- поднети захтев за покретање 
прекршајног поступка за прекршаје утврђене 
прописима Града, 

- поднети пријаву надлежном органу за 
учињено кривично дело и 

- обавестити други надлежни орган да 
предузме мере из своје надлежности. 

 
Члан 4. 

 
Пре изрицања новчане казне на лицу 

места, комунални полицајац сачињава записник 
у коме констатује повреду прописаног реда која 
чини правно обележје прекршаја. 

 
Члан 5. 

 
Пре подношења захтева за покретање 

прекршајног поступка против лица затеченог у 
вршењу прекршаја, комунални полицајац 
сачињава записник у коме констатује повреду 
прописаног реда која чини правно обележје 
прекршаја. 

Када учинилац прекршаја није затечен на 
лицу места, комунални полицајац службеном 
белешком констатује повреду прописаног реда 
која чини правно обележје прекршаја. 

Уз захтев за покретање прекршајног 
поступка комунални полицајац прилаже 
записник, односно службену белешку или други 
доказ о учињеном прекршају (видео или фото 
запис на коме се јасно може видети радња из 
које произлази правно обележје прекршаја и др.). 

 
Члан 6. 

 
Кад подноси пријаву за учињено 

кривично дело, односно кад обавештава други 
надлежан орган да предузме мере из своје 
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надлежности, комунални полицајац уз 
обавештење доставља записник, односно 
службену белешку сачињену на месту 
одржавања реда. 

Члан 7. 
 

 За прекршаје утврђене прописима Града, 
комунални полицајац може изрећи новчану 
казну на лицу места у следећим износима: 
 1. физичком и одговорном лицу – 
2.000,00 динара и 
 2. предузетнику и правном лицу – 
8.000,00 динара. 

Члан 8. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-141-4/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 66. став 5. Одлуке 
о месним заједницама (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 32/08 и 9/10) и члана 31. став 1. 
тачка 7. и члана 76. став 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 22.12.2010. године, 
утврдила је  

 
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ТАРАШ'' ТАРАШ  ЗА ПЕРИОД  
ОД 01.03.2011.  ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ 

Члан 1.  
 

 Уводи се самодопринос у новцу на 
територији Месне заједнице ''Тараш'' Тараш  за 
период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године  
 

Члан 2.  
 

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

Члан 3.  
 

 Самодопринос се уводи у нoвцу, у 
укупном износу од  15.726.000 динара. 
 Средства самодоприноса су строго 
наменска и користиће се према Програму  
прилива и утрошка средстава којим су утврђени 
извори, намена и начин обезбеђења укупних 
финансијских средстава за реализацију пројеката 
који су предмет ове Одлуке.  
 

Члан 4.  
  
 Самодопринос се уводи за следеће 
намене:  
- Друга фаза ограђивања гробља, 
- Поправка пропуста и тротоара,                       
- Пројекти,                 
- Поправка и одржавање уличне расвете,                             
- Побољшање квалитета воде,                     
- Финансирање редовне делатности МЗ зараде 
радника, обележавање прославе дана МЗ и славе, 
- Учешће у финансирању институција, друштава, 
удружења и спортских манифестација, 
- Озелењавање, уређење и пошумљавање 
паркова, гробља и полигона.    
 

Члан 5. 
 

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

Члан 6.  
 

 Одлуку о расписивању референдума на 
подручју Месне заједнице ''Тараш'' Тараш  у 
складу са Статутом града Зрењанина, доноси 
Скупштина града Зрењанина.  
 

Члан 7.  
 

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

Члан 8.  
 

 Самодопринос се плаћа по следећим 
стопама:  
- на нето зараде запослених    3% 
- на приходе од самосталне делатности на које се 
плаћа порез на  доходак грађена у складу са 
законом који уређује порез на доходак грађана
      3% 
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- на приход од пољопривреде и шумарства на 
годишњем нивоу по катастарском јутру 
                                                                 200,00 дин. 
- на пензије уз потписану изјаву о добровољном 
уплаћивању самодоприноса    1%            
 

Члан 9. 
 

 Обвезници самодоприноса су пунолетни 
грађани који имају изборно право и 
пребивалиште на подручју Месне заједнице 
''Тараш'' Тараш  . 
 Обавеза плаћања самодоприноса 
ослобођена су примања и имовина која су 
законом изузета од опорезивања.  
 

Члан 10. 
 

 Обрачун и наплата самодоприноса врши 
се у складу са законом.  
 

Члан 11.  
 

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

Члан 12.  
 

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

Члан 13.  
 

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

Члан 14.  
 

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

Члан 15.  
 

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

Члан 16.  
 

 Овај Предлог Одлуке објавиће се у 
''Службеном листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-141-5/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06), члана 10. став 2. Закона 
о референдуму и народној иницијативи 
(''Службени гласник РС'', бр. 48/94 и 11/98), 
члана 66. став  5. Одлуке о месним заједницама 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/08 и 
9/10) и члана 31. став 1. тачка 7. и члана 76. став 
5. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 22.12.2010. 
године, доноси  

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
''ТАРАШ'' ТАРАШ  РАДИ ДОНОШЕЊА 

ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА 
ЗА ПЕРИОД ОД 01.03.2011. ДО 29.02.2016. 

ГОДИНЕ 
 

Члан 1.  
 

 Поводом иницијативе Савета Месне 
заједнице ''Тараш'' Тараш  на седници одржаној 
03.12.2010. године уз претходно изјашњавање 
Збора грађана Месне заједнице ''Тараш'' Тараш  , 
расписује се референдум на територији Месне 
заједнице ''Тараш'' Тараш   на којем ће се грађани 
изјаснити о иницијативи за увођење 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Тараш'' Тараш  . 
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Члан 2. 
 

 На референдуму ће се грађани 
изјашњавати о следећем питању:          
 ''Да ли сте за доношење Одлуке о 
увођењу самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Тараш'' Тараш  за период од 
01.03.2011. до 29.02.2016. године?'' 
 На питање из претходног става грађани 
ће се изјашњавати са ''за'' или ''против''. 
 

Члан 3.  
 

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

Члан 4.  
 

 Референдум о увођењу самодоприноса на 
територији Месне заједнице ''Тараш'' Тараш  за 
период од 01.03.2011. до 29.02.2016. године, 
одржаће се 22. и 23.01.2011. године. Гласачка 
места ће бити отворена наведених дана од 07,00 
до 20,00 часова. 

Гласачка места ће решењем утврдити 
Комисија за спровођење референдума у Месној 
заједници ''Тараш'' Тараш . 
 

Члан 5.  
 

 Поступак спровођења референдума 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
референдуму и народној иницијативи и Статута 
града Зрењанина. 

Члан 6. 
 

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

Члан 7.  
  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-141-6/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

299 
 На основу члана 31. и 108. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Сл. лист града 
Зрењанина'' бр. 21/08), члана 60. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Сл. лист града 
Зрењанина'' – пречишћен текст бр.31/08) и члана 
5. Статута Сталне конференције градова и 
општина – Савеза градова и општина Србије, а у 
складу са чланом 89. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр.129/07), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 22.12.2010. године донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДА 

ЗРЕЊАНИНА У СТАЛНОЈ  
КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА 

– САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА 
 

1. Скупштина града Зрењанина потврђује 
да је град Зрењанин члан Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина 
Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22 
(у даљем тексту: СКГО). 

2. Скупштина града Зрењанина потврђује 
да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је 
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7. 
децембра 2010. године. 

3. Скупштина града Зрењанина потврђује 
да у складу са Статутом СКГО, град Зрењанин 
преузима обавезу: 

- да активно доприноси остваривању 
циљева СКГО, 

- да учествује у складу са интересовањем, 
у активностима СКГО, 

- да обезбеди да његови представници 
обављају функцију у органу СКГО на коју је 
изабран град Зрењанин, 

- да плаћа чланарину СКГО у складу са 
одлуком Скупштине СКГО, 

- да обавља друге активности које му 
повере Скупштина и  Председништво СКГО. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-141-7/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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На основу члана 54. став 1. Закона о 

добробити животиња ("Службени гласник РС", 
бр. 41/09) и члана 31. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08) 
Скупштина града на седници одржаној 
22.12.2010. године донела је 
 

О Д Л У К У 
 
1.  УСВАЈА СЕ Програм контроле и 
смањења популације напуштених животиња на 
територији града Зрењанина. 
2.  Ову Одлуку објавити у Службеном листу 
града Зрењанина. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-141-8/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
 

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА 
ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ 

ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
1. УВОД 

 
Кроз векове пас је заједно са човеком 

био сведок историјских промена у којима је 
човек мењао свој свет, окружење и самога себе. 
Човек је био номад и сакупљaч плодова, ловац, 
пастир, земљорадник, .....инжењер, лекар, 
конобар, послован човек и увек је имао пса. 
Временом и пас је мењао своје улоге. Био је 
чувар, трагач и ловац, а данас све више 
спасилац, помоћник и пратилац људи са 
посебним потребама. 

Због тога тешко је разумети одлуку 
човека да избаци пса на улицу. Још теже је 
разумети да то нису само усамљени случајеви. 

Велики број напуштених животиња на 
улицама нашег града, околних насељених места 
и поља, резултат је напуштања животиња од 
стране њихових власника. Сада већ бивши кућни 
љубимци препуштени су сами себи у борби за 
голи живот, а као последица тога долази до 
неконтролисаног размножавања, чиме се већ 
постојећи број напуштених животиња повећава.  

Поред напуштања животиња, као 
основног начина на који настају пси луталице, 

повећању њиховог броја доприноси и велики 
репродуктивни потенцијал ових животиња. 
Постоје подаци који говоре о томе да за само 
шест година пар плодних паса и њихово 
потомство, у оптималним условима, може дати 
чак 67 000 штенаца. Код мачака овај број је још 
већи и износи 420 000 мачића за седам година. 

Узроци оваквих проблема су лоше 
навике људи и тешка економска ситуација 
грађана који због недостатка средстава за бригу 
о животињама прибегавају избацивању кућних 
љубимаца на улице. 

Из напоменутих разлога неопходно је: 
• применити важеће одредбе Закона, 
• стимулисати мере за стерилизацију, 

вакцинацију и обележавање животиња (паса и 
мачака), 

• изградити ново прихватилиште 
задовољавајућих капацитета и  

• подићи радне капацитете службе за 
зоохигијену. 

Применом ових решења у пракси, 
стећи ће се услови за санкционисање несавесних 
и неодговорних власника кућних љубимаца, који 
стварају проблем.  

   Питање напуштених животиња 
прераста у озбиљан јавни проблем који се може 
решити само планском организованом, 
континуираном акцијом свих заинтересованих 
страна у  друштву кроз јасно осмишљен 
Програм хуманог решавања проблема 
напуштених животиња. 

За решавање овог проблема надлежна 
је локална самоуправа, а њен први корак је 
израда горенаведеног Програма у складу са 
специфичностима средине. Да би Програм био 
успешан, потребна је сарадња свих релевантних 
институција (Министарства, локалне 
самоуправе, комуналног предузећа, ветеринара, 
удружења за заштиту животиња и грађана). 

 Основна начела на којима се овај 
Програм заснива јесу: 

1) начело бриге о животињама, које 
подразумева моралну обавезу и дужност човека 
да поштује животиње и брине о животу и 
добробити животиња чији опстанак зависи 
непосредно од њега; 

2) начело интегралности, које 
подразумева да државни органи и Град 
Зрењанин, у оквиру свог делокруга, обезбеђују 
интегралну заштиту добробити животиња 
спровођењем међусобно усаглашених планова и 
програма; 

3) начело посвећивања пажње 
добробити животиња, које подразумева да се у 
свим активностима које се предузимају у 
различитим областима које се на директан или 
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индиректан начин односе на животиње мора 
посветити  пуна пажња заштити добробити 
животиња; 

4) начело превенције и 
предострожности, које подразумева да свака 
активност која је у директној или индиректној 
вези са животињама мора бити планирана и 
спроведена тако да представља најмањи ризик 
по живот и добробит животиња, људи и животне 
средине и заснива се на процени утицаја 
различитих начина коришћења животиња на 
њихов живот и добробит, као и на коришћењу 
најбољих расположивих технологија, средстава 
и опреме; 

5) начело одговорности, које 
подразумева да је власник, односно држалац 
животиња одговоран за њихов живот и добробит 
и да је дужан да сноси трошкове збрињавања 
животиња чији је власник, односно држалац, ако 
више не жели или није у могућности да се стара 
о њима. 

 Поједини изрази употребљени у овом 
Програму имају следеће значење: 

1)  власник животиње јесте правно 
или физичко лице, односно предузетник, које 
има право чувања, држања, узгоја, репродукције, 
превоза, коришћења и продаје животиње и које 
је одговорно за живот, заштиту здравља и 
добробити животиња; 

2)  држалац животиње јесте правно 
или физичко лице, односно предузетник, које 
има право чувања, држања, узгоја, репродукције, 
превоза и коришћења животиње, као и право 
продаје животиње на основу писменог одобрења 
власника и које је одговорно за живот, заштиту 
здравља и добробити животиња; 

3)  држање животиње јесте смештај, 
чување, нега и брига о животињама, осим 
репродукције; 

4)  добробит животиња јесте 
обезбеђивање услова у којима животиња може 
да остварује своје физиолошке и друге потребе 
својствене врсти, као што су исхрана и напајање, 
простор за смештај, физичка, психичка и 
термичка удобност, сигурност, испољавање 
основних облика понашања, социјални контакт 
са животињама исте врсте, одсуство непријатних 
искустава као што су бол, патња, страх, стрес, 
болести и повреде; 

5) изгубљена животиња јесте 
животиња која је напустила власника, односно 
држаоца, без његове воље и коју он тражи; 

6) напуштена животиња јесте 
животиња која нема дом или која се налази 
изван њега и лишена је бриге и неге власника, 
односно држаоца и коју је он свесно напустио; 

7) кућни љубимци јесу пси, домаће 
мачке, домаће птице, мали глодари, 
тераријумске, акваријумске и друге животиње, 
које се гаје или држе за дружење, заштиту или 
помоћ човеку; 

8) лишавање животиње живота 
јесте поступак којим се животињи одузима 
живот на начин који изазива тренутну смрт; 

9) обележавање и регистрација 
животиња јесте поступак означавања 
животиња на трајан начин ради идентификације, 
регистрације и прикупљања свих података у 
јединствен информациони систем;  

10) објекат јесте грађевинска целина 
или простор за узгој, држање, лечење, 
репродукцију животиња, одлагање, прераду и 
уништавање споредних производа животињског 
порекла, који у погледу изградње, опреме, 
ветеринарско-санитарних и других услова, а у 
зависности од врсте делатности која се у њима 
обавља, испуњава прописане услове;  

11) прихватилиште за животиње 
јесте објекат који служи за привремени или 
трајни смештај напуштених и изгубљених 
животиња и помоћ и бригу о напуштеним и 
изгубљеним животињама; 

12) превоз животиње јесте сваки 
утовар, претовар, превоз и истовар животиње у 
јавном превозу, превозу за сопствене потребе и 
превозу за личне потребе; 

13) превозна средства јесу средства 
друмског, железничког, ваздушног и водног 
саобраћаја, која се користе за превоз животиња; 
 14) стерилизација и хируршки 
захват, који изводи ветеринар, а подразумева 
овари-хистеректомију женки и кастрацију 
мужјака, а примењиваће се у терапеутске сврхе и 
у сврху контроле популације. 
              15) споредни производи животињског 
порекла који нису намењени за исхрану људи 
јесу лешеви животиња, труп, делови трупа 
животиња, саставни делови тела животиња, 
производи животињског порекла и храна 
животињског порекла који нису намењени и 
безбедни за исхрану људи, стајњак и отпад из 
објеката у којима се припрема храна за исхрану 
људи. 

 
2. ЦИЉ ПРОГРАМА 

 
Циљ Града Зрењанина је да осигура 

квалитетну бригу над напуштеним и изгубљеним 
животињама, односно изгради прихватилиште за 
животиње у складу са Законом о добробити 
животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09).  

Програм хуманог решавања проблема 
напуштених животиња подразумева активно 
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учешће свих чланова друштва у ланцу хуманог 
решавања овог проблема.  

Главни циљ свих активности је 
смањење популације напуштених животиња, па 
самим тим и отклањање негативних последица 
њиховог присуства на улици. Реализација овог 
Програма гарантује успостављање минималног 
броја напуштених животиња на улицама чиме се 
избегавају теже последице по грађане и 
напуштене животиње. Циљеве Програма је 
могуће остварити једино у сарaдњи владиног и 
невладиног сектора (државних органа са једне и 
удружења грађана као и самог грађанина са 
друге стране). 

У хуманом решавању проблема 
напуштених животиња учествују: 

1. Централна власт – Органи 
Републике Србије и АП Војводине (доношење 
свих потребних закона, подзаконских аката и 
правилника као и мера и субвенција локалним 
властима и грађанима, тј. помоћ у процесу 
решавања проблема напуштених животиња); 

2. Јединица локалне самоуправе – 
Градоначелник, Скупштина града и Градско 
веће; 

3. Инспекција – Ветеринарска и друге 
надлежне инспекцијске службе (надзор над 
спровођењем закона и подзаконских аката); 

4. Ветеринарска служба  - праћење, 
заштита и унапређење здравља животиња на 
територији Града; 

5. Правно лице које управља 
прихватилиштем  

6. Комунална полиција и 
тужилаштво  

7.  Удружења за заштиту животиња  
 8. Медији – подизање свести грађана о 

значају хуманог решавања проблема 
напуштених животиња и истинито и редовно 
информисање; 

9. Грађанин – дужност сваког 
грађанина јесте да спречи и пријави све облике 
злостављања животиња и угрожавања њихових 
живота, здравља и добробити.  

 
3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
    

Зрењанин се налази на територији Баната 
у саставу АП Војводине и Републике Србије. 
Површина града Зрењанина је 1.326 км2   

што 
износи око 8,3% од целе површине АП 
Војводине. Зрењанин је привредни, културни, 
просветни, здравствени и спортски центар 
Средњег Баната којег чине општине Житиште, 
Сечањ, Нови Бечеј и Нова Црња.  

  Град Зрењанин састоји се од 36 месних 
заједница и то: 14 месних заједница чије се 
седиште налази у насељеном месту Зрењанин, а 
остале 22 месне заједнице су насељена места: 
Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, 
Ботош, Чента, Ечка, Елемир, Фаркаждин, Јанков 
Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукићево, 
Лукино Село, Меленци, Михајлово, Орловат, 
Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац и Златица.  

 
Слика 1. Територија Града Зрењанина 

 
Број становника према попису из 2002. 

године говори да на територији града Зрењанин 
живи 132.051 становника различите етничке 
припадности, са доминантним српским 
становништвом. Број становника по квадратном 
км је 99,51.  

Број домаћинстава према попису из 2002. 
је 46.375, док је у самом граду око 35.000. 
Просечан број чланова домаћинства је према 
истом попису у насељеним местима је 2,99, а у 
Зрењанину је 2,78. Најбројнија су она 
домаћинства у којима има 4 члана – 11.568. 

Природни прираштај је негативан, а 
стопа природног прираштаја је -5,08‰. 
Природно кретање становника према наведеним 
подацима је неповољно – карактерише га ниска 
стопа наталитета (живорођених) 9,52‰ и висока 
стопа општег морталитета (умрлих) 14,61‰. 
Просечан животни век мушкараца је 68 година, а 
жена 74 године. 

Кретање становништва, односно промене 
у укупном броју становника зависе од 
природних и миграционих компоненти. 
Природна компонента подразумева природни 
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прираштај, а миграциона усељавања и 
исељавања становништва. 

Зрењанин пролази кроз раздобље брзих 
друштвено-економских промена и предвиђање 
будућег броја становника је веома сложено и 
комплексно. Као база за прогнозирање броја 
становништва, послужили су подаци о кретању 
становништва у протеклих 30 година тј. од 1971-
2002. године. 

Тренд демографског развоја у периоду 
1991. - 2002. године је био негативан. Прогноза 
становништва за периоду од 2002. до 2025. 
године заснована је на претпоставкама да ће 
мере популационе политике и да ће ефекти 
просторног карактера (промене у регионалном 
развоју, промене у основним токовима 
урбанизације, промене у дистрибуцији 
становништва) као ефекат реализације планских 
поставки које најуже корелирају с демографским 
развојем, дати одређене ефекте.  

 
Прогноза броја становника до 2025.год. 

 
година ЗРЕЊАНИН 

1971 71424 
1981 81270 
1991 81316 
2002 79773 
2011 82700 
2025 87200 

 
Пројекција броја становника 

71424
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Редни 
број 

Насељено место 
Тип насеља 
(градско/ 
остало) 

Број 
становника 

Удео у укупном 
броју становника у 
општини (%) 

1 ЗРЕЊАНИН градско 79.773 60,52 
2 АРАДАЦ сеоско 3624 2,66 

3 
БАНАТСКИ 
ДЕСПОТОВАЦ 

сеоско 1638 1,21 

4 БЕЛО БЛАТО сеоско 1519 1,12 
5 БОТОШ сеоско 2206 1,62 
6 ЧЕНТА сеоско 3233 2,37 
7 ЕЧКА сеоско 5030 3,69 
8 ЕЛЕМИР сеоско 4861 3,57 
9 ФАРКАЖДИН сеоско 1396 1,03 
10 ЈАНКОВ МОСТ сеоско 643 0,48 
11 КЛЕК сеоско 3005 2,21 
12 КНИЋАНИН сеоско 2101 1,54 
13 ЛАЗАРЕВО сеоско 3359 2,47 
14 ЛУКИЋЕВО сеоско 2160 1,59 
15 ЛУКИНО СЕЛО сеоско 617 0,46 
16 МЕЛЕНЦИ сеоско 6685 4,91 
17 МИХАЈЛОВО сеоско 1008 0,74 
18 ОРЛОВАТ сеоско 1814 1,33 
19 ПЕРЛЕЗ сеоско 3864 2,84 
20 СТАЈИЋЕВО сеоско 2057 1,51 
21 ТАРАШ сеоско 1176 0,87 
22 ТОМАШЕВАЦ сеоско 1844 1,36 

 
Подаци о насељима (тип насеља, број становника и површина) 
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Према свом положају Зрењанин и његову 
околину карактерише умерено-континентална 
клима. Пролеће и јесен карактеришу 
променљивост временских прилика. Лето 
карактеришу релативно стабилне временске 
прилике уз повремене краће локалне пљускове. 
Просечна количина падавина годишње износи 
око 618 mm и током године је распоред падавина 
прилично уједначен.  

Током године просечне месечне 
температуре Зрењанина и околине варирају од -
1,1°C у јануару до +22,9°C у јулу. Средња 
годишња температура износи око +11°C. 
Просечан број дана када су средње температуре 
ваздуха мање од 0°C износи 81.   

Најизразитији ветар овог подручја је 
кошава. Кошава дува из југоисточног или јужног 
правца и доноси релативно топле и претежно 
суве ваздушне масе.  

Подручје Зрењанина је најгушће речно и 
каналско чвориште у Европи, где у кругу од 30 
километара протичу Бегеј, Тамиш, Тиса, Дунав и 
каналска мрежа ДТД.          

 
Слика 2. Реке у Банату 

 
Канал Дунав-Тиса-Дунав заузима значајно 

место у развоју привреде Бачке и Баната, али и 
ширег подручја.  

Са аспекта значаја биодиверзитета, треба 
рећи да се у граду налазе врло специфична 
подручја која су од државног али и светског 
значаја. Ту се пре свега мисли на Специјални 
резерват ''Стари Бегеј - Царска Бара'' који је 
рамсарска област (под заштитом УНЕСКО-а), 
језеро-бара Окањ и Бања Русанда за које се 
планира стављање под режим заштите због свог 
специфичног значаја.  

Простор Царске баре карактерише густо 
изаткан рељеф река, канала, језера и бара, док се 
боје смењују од плавих језера, преко зелених и 
смеђих шума, све до бледо жуте и беле боје 
слатина. На овом простору некада се протезало 

безброј већих и мањих мочвара. Данас овај 
простор карактеришу меандри Старог Бегеја 
који се сужавају и скраћују и баре - све више 
нагнуте у односу на дно речног корита. 
 

4. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 
Основе за реализацију Програма чини 

законска регулатива која прописује ефективне, 
превентивне мере које се односе на: 
регистрацију и обележавање паса, вакцинацију, 
одговорност власника, забрану напуштања 
кућних љубимаца и поступке са напуштеним 
животињама. 
 

4.1. Закони оквир 
 
           Проблематика којом се бави овај Програм 
регулисана је или има додирних тачака  са низом 
законских аката: 
1)  Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, 
бр. 83/06 и 98/06); 
2)  Закон о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 
91/05 и 30/10); 
3)  Закон о добробити животиња („Сл. гласник 
РС“, бр. 41/09); 
4) Закон о заштити животне средине („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 72/09); 
5)  Кривични законик („Сл. гласник РС“, бр.  
85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09);  
6)  Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07); 
7) Закон о јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, 
бр. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 85/05 и 101/05); 
8)  Закон о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98); 
9)  Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/09 и 88/10); 
10) Закон о сточарству („Сл. гласник РС“, бр. 
41/09); 
11) Статут града Зрењанина („Сл. лист града 
Зрењанина“, бр. 21/08). 
           За израду овог Програма кориштени су и 
подаци из Локалног еколошког акционог плана 
(ЛЕАП), Стратегије одрживог развоја општине 
Зрењанина, Генералног плана Зрењанина 2006-
2026 и Пси луталице, хумана и ефикасна 
контрола (Организација за поштовање и бригу о 
животињама - ORCA). 
           Правни основ за доношење овог Програма 
је члан 54. Закона о добробити животиња („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/09), којом је прописана 
дужност органа јединица локалне самоуправе да 
израде и спроводе програм контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака према 
специфичностима средине средине као и Статут 
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града Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) као подзаконски акт који утврђује 
надлежност града да донесе овај Програм. 
 

4.2. Локална самоуправа 
 
           Важећи законски прописи предвидели су 
и друге обавезе локалнe самоуправe, и то: 
•       Локална самоуправа дужна је да на својој 

територији организује зоохигијенску службу. 
•      Локална самоуправа је дужна да за 

послове нешкодљивог уклањања лешева 
животиња има изграђен објекат за 
сакупљање лешева животиња. У објекту за 
сакупљање лешева животиња локална 
самоуправа може сакупљати и друге 
споредне производе животињског порекла. 

•      Локална самоуправа која није 
организовала зоохигијенску службу дужна је 
да до њеног организовања обезбеди 
финансирање уклањања лешева. 

•      Органи јединица локалне самоуправе 
прописују место и начин извођења кућних 
љубимаца, а нарочито паса и мачака на јавне 
површине. 

•      Орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да обезбеди прихватилиште ако на 
својој територији има напуштених 
животиња. 

•      Орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да обезбеди прикупљање, превоз и 
збрињавање напуштених и изгубљених 
животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и 
смештај у прихватилиште у складу са 
законом. 

•      Орган јединице локалне самоуправе 
дужан је да напуштеним и изгубљеним 
животињама које су болесне или повређене 
обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, 
а да за неизлечиво болесне или повређене 
животиње обезбеди лишавање живота у 
складу са овим законом. 

У прихватилиште које обезбеђује орган 
јединице локалне самоуправе смештају се: 
           1) напуштене и изгубљене животиње; 
           2) животиње чији власници, односно 
држаоци, не могу више да се брину о њима; 
           3) животиње које Министарство одузиме 
власницима, односно држаоцима; 
           4) животиње које су у опасности. 

     Власник, односно држалац који изгуби 
животињу дужан је да тај губитак без одлагања, 
а најкасније у року од три дана од дана губитка 
животиње, пријави надлежном органу јединице 
локалне самоуправе (Инфо служби при 
Прихватилишту) и ветеринарској служби. 

     Органи јединица локалне самоуправе 
ускладиће рад прихватилишта за напуштене 
животиње са одредбама Закон о добробити 
животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/09) у року 
од три године од дана ступања на снагу овог 
закона (до 10.06.2012. год.). 

 
4.3. Зоохигијеснка служба и 

прихватилиште 
 

           Одредбама закона прописани су послови, 
као и обавезе зоохигијенске службе и власника 
прихватилишта: 
•     Зоохигијенска служба обавља следеће 

послове: 
1)  хвата и збрињава напуштене животиње 

у прихватилишта за животиње; 
2) нешкодљиво уклања лешеве животиња 

са јавних површина и објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења или 
промет животиња; 

3) транспорт или организовање транспорта 
лешева животиња са јавних површина и објеката 
за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање 
такмичења или промет животиња до објекта за 
сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе или 
животну средину. 
• Власници и држаоци животиња дужни су да 
пријаве угинуће животиње зоохигијенској 
служби и да се придржавају свих упутстава 
које је ова служба издала у вези са одлагањем 
лешева. 

• Зоохигијенска служба је дужна, када је то 
потребно, да обезбеди превоз леша са места 
угинућа до објекта за преглед лешева или за 
сакупљање, прераду или уништење, као и да 
обезбеди дезинфекцију места угинућа, возила 
и опреме. 

• Прихватилиште за напуштене животиње мора 
испуњавати услове за заштиту добробити 
животиња у погледу простора за животиње, 
просторија и опреме, у складу са законом и 
мора бити уписан у Регистар објеката који 
води Министарство, у складу са законом којим 
се уређује ветеринарство. 

• Лица која раде са животињама у 
прихватилишту, морају бити обучена за 
добробит животиња. 

• Власник прихватилишта, дужан је да пре 
уписа у Регистар објеката Министарству 
достави доказ да је обезбедио: 

         1) финансијска средства за несметани рад; 
         2)спровођење здравствене заштите 
животиња; 
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         3) одговарајући простор за смештај 
животиња на начин који ће обезбедити добробит 
животиња и неће нарушити јавни ред и мир; 
         4) лица која су обучена за поступање са 
животињама. 
•    Власник прихватилишта, одговоран је за 

живот, здравље и добробит животиња у 
прихватилишту. 

•    Власник прихватилишта, дужан је да се о 
животињама у прихватилишту брине са 
пажњом доброг домаћина. 

•    Власник прихватилишта, дужан је да води 
евиденцију о животињама и да ту евиденцију 
чува три године. 

•    Власник прихватилишта је дужан да: 
         1) прима пријаве о напуштеним 
животињама и да обезбеди збрињавање сваке 
напуштене животиње, у складу са законом; 
         2) обезбеди спровођење мера превентивне 
здравствене заштите животиња и потребну 
помоћ животињама од стране ветеринара; 
         3) брине о проналажењу власника, односно 
држаоца животиња; 
         4) врати власнику, односно држаоцу, на 
његов захтев, животињу у року од 15 дана од 
дана смештаја у прихватилиште; 
         5) припреми план збрињавања животиња у 
случају затварања прихватилишта или 
елементарних непогода. 
•    Животиња која је смештена у 

прихватилиште може се поклонити ако је 
власник, односно држалац не преузме у року 
од 15 дана од дана смештаја у 
прихватилиште. 

•    Власник прихватилишта које обезбеђује 
орган јединице локалне самоуправе дужан је 
да сарађује са надлежним ветеринарским 
службама и организацијама за заштиту 
животиња, као и да редовно обавештава 
јавност и друге власнике прихватилишта о 
животињама које се налазе у прихватилишту. 

•     Ако се животињи у року од најмање 30 
дана од дана смештања у прихватилиште 
које обезбеђује орган јединице локалне 
самоуправе не пронађе власник, односно ако 
се не збрине на други начин, са животињом 
се поступа у складу са програмом контроле и 
смањења популације напуштених паса и 
мачака. 

•     Трошкове збрињавања напуштених 
животиња сноси власник, односно држалац 
животиње, а ако је непознат трошкове 
збрињавања животиње сноси власник 
прихватилишта, односно буџет.  

 
 
 

4.4. Инспекцијски надзор 
 

Инспекцијски надзор у области 
ветеринарства и заштите добробити животиња 
врши Министарство преко ветеринарских 
инспектора, а и ветеринарска станица која 
испуњава законске услове може обављати 
поједине стручне послове ветеринарске 
инспекције. 
 

5. РАЗЛОЗИ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА 
 

Овај Програм је настао као резултат 
неслагања са досадашњим начином решавања 
проблема напуштених животиња. Циљ је 
хуманији и савременији приступ решавању овог 
проблема, у складу са важећом законском 
регулативом. 
 Основни разлози за примену програма 
су: 

• СОЦИЈАЛНО-БЕЗБЕДНОСНИ - смањење 
напада на грађане као и узнемиравање јавног 
реда и мира. 

• ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ- У Србији 
постоји хиљаде нападнутих грађана од 
стране напуштених  паса који помоћ траже у 
ординацијама или болницама. Трошкови 
пословања прихватилишта и службе 
временом би се вишеструко исплатили – 
наспрам трошкова које би локална 
самоуправа морала да плати у случају 
одштетних захтева грађана. 

• ЗДРАВСТВЕНИ – спречава се ширење и 
преношење заразних болести као и болести  
које су заједничке људима и животињама 
(зоонозе). Према препорукама Светске 
здравствене организације (WHО) и ЕУ 
Савета Европе, посебан значај се придаје 
сузбијању следећих зооноза:   

- rabies (бесноћа, беснило) и   
- еchinococcus. 
• ХИГИЈЕНСКО-ЕКОЛОШКИ – спречава се 
растурање чврстог отпада и смећа из 
контејнера, канти и депонија, избегава се 
прљање улица, јавних површина и дечијих 
игралишта. 

• ЕСТЕТСКИ – лепши изглед насељених 
места Града, како за грађане тако и за 
туристе. 

• ХУМАНИ ОДНОС ПРЕМА 
ЖИВОТИЊАМА - хумано поступање  са 
животињама је мера у интересу и људи и 
животиња. 

• ЕДУКАТИВНИ – изградњом новог 
прихватилишта Град Зрењанин добија нови 
простор за разне едукативне програме 
намењене подизању укупне свести грађана, 
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нарочито деце о проблемима напуштених 
животиња. 

Локална самоуправа, свесна своје 
одговорности и законске обавезе када је у 
питању решавање ове проблематике 
сагледавајући целокупну палету могућих 
решења, а у  циљу да се понаша одговорно и 
тако утиче на смањење и контролу бројности 
напуштених животиња, израдила је овај Програм 
и потрудиће се да исти у пракси спроведе. 
 

6. САДАШЊЕ СТАЊЕ  
 

Један од водећих комуналних проблема 
Града Зрењанина је велики број напуштених 
животиња, првенствено паса и мачака. Садашње 
стање решавања проблема је неодрживо и 
незадовољавајуће. Досадашњи начин уклањања 
животиња са улица, упркос великим напорима 
ЈКП „Чистоћа и зеленило”, није дао очекиване 
разултате. Број напуштених животиња у 
одређеним периодима повећавао се због разних 
узрока: обавезна вакцинација против беснила, 
штењење керуша, немогућност даљег држања, 
храњења... Када се напуштена животиња и 
ухвати, власнику је немогуће ући у траг, пси и 
мачке нису обележени, законодавна политика је 
блага и неефикасна. Овакав начин рада отклањао 
је само последице, а узроци проблема су и даље 
остајали нетакнути.  

У временском периоду од јуна до 
септембра месеца 2010. године, ЈКП „Чистоћа и 
зеленило” је на територији насељеног места 
Зрењанин вршило пребројавање паса затечених 
на градским улицама, у циљу оријентационог 
установљавања њиховог укупног броја односно 
приближне процене њиховог укупног броја. 
Такође, извршена је и анкета у  одређеном броју 
домаћинстава на територији насељеног места 
Зрењанин. 

Пребројавање напуштених паса је 
вршено у свим месним заједницама насељеног 
места Зрењанин. Притом, у свакој месној 
заједници пребројавање је трајало четири 
узастопна дана.Том приликом, вођено је рачуна 
да ни један пас, већ избројан, не буде поново 
евидентиран. 

На крају је извршено сабирање свих 
напуштених паса евидентираних на горе описан 
начин. Резултати су следећи: 

 
Назив Месне заједнице Број јединки 
МЗ Берберско-Болница 296 
МЗ Центар 111 
МЗ Доља-Црни шор 430 
МЗ Доситеј Обрадовић 219 
МЗ Граднулица 102 
МЗ Мала Америка   98 
МЗ Никола Тесла 116 
МЗ Сава Ковачевић 143 
МЗ Соња Маринковић 284 
МЗ Шумице 87 
МЗ Вељко Влаховић 316 
МЗ Жарко Зрењанин 246 
МЗ Зелено поље 193 
укупно 2641 јединки 

  
 Анкета грађана је спроведена у 438 

домаћинстава. Од тог броја 389 грађана живи у 
индивидуалном типу становања, а 49 у 
колективном. Анкетираних 188 грађана поседује 
пса (укупан број паса на овом узорку је 217), а 
250 не. Број чипованих паса износи 126, што 
значи да 91 није чипован. Мушког пола је 133 
пса, а 84 су женке. Стерилисано или кастрирано 
је 11 паса од 217, а за 206 нису предузете мере 
стерилизације. Старост паса, по групама: 

• до 5 година                  168 паса 
• између 5 и 10 година старости    40 паса 
• преко 10 година старости      9 паса 

Графички приказ резултата анкете: 
 

T ip s tanovanja

89%
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57%
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Према подацима Републичке ветеринарске 
инспекције број евидентираних паса који су 
обележени и вакцинисани на територији града 
Зрењанина приказан је у табели: 
Насељено место Број вакцинисаних и 

обележених јединки 
Зрењанин (без Мужље) 4193 
Мужља 855 
Арадац 320 
Елемир 315 
Тараш 253 
Меленци 1317 
Клек 85 
Михајлово 155 
Јанков Мост 93 
Лукићево 115 
Банатски Деспотовац 180 
Лазарево 107 
Перлез 540 
Книћанин 290 
Чента 672 
Фаркаждин 230 
Лукино Село 130 
Бело Блато 420 
Ечка 218 
Стајићево 200 
Ботош 200 
Томашевац 316 
Орловат 387 
УКУПНО 11 591 

6.1. Поступање са напуштеним  
животињама, зоохигијена и прописи  
 
          Сада важећу Одлуку о начину држања 
домаћих животиња на територији града 
Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина“, бр. 
3/09) Скупштина града је донела фебруара 2009. 
године. Овом Одлуком прописано је да хватање, 
нешкодљиво уклањање паса и мачака са улица и 
јавних површина врши ЈКП „Чистоћа и 
зеленило'' Зрењанин у насељеном месту 

Зрењанин, по програму одржавања јавно 
прометних површина, односно друго предузеће,  
предузетник или организација са којом Град 
Зрењанин закључи уговор,  а у осталим 
насељеним местима хватање напуштених и 
изгубљених паса и мачака организује месна 
заједница. Одлука такође регулише начин 
хватања напуштених и изгубљених паса и 
мачака и поступање са њима након хватања, као 
и рад привременог прихватилишта за животиње.  
Примењујући обавезу локалне самоуправе да на 
својој територији организује зоохигијенску 
службу из члана 46. Закона о ветеринарству 
(„Сл. гласник РС", бр. 91/05), овом Одлуком је 
прописано да ЈКП „Чистоћа и зеленило'' обавља 
послове зоохигијенске службе на територији 
Града  Зрењанина почев од 01.09.2009. године, а 
прописани су и послови зоохигијенске службе, 
као и начин функционисања и финансирања 
службе.   
           Прихватилиште је предвиђено само за 
смештај напуштених паса и мачака, а за остале 
врсте напуштених животиња не постоји 
прихватилиште. У току 2010. године појавила се 
потреба за смештајем и других врста животиња, 
осим напуштених паса и мачака и у циљу 
решавања проблема смештаја тих животиња 
Градска управа је успоставила неформалну 
сарадњу са Средњом пољопривредном школом 
из Зрењанина. 
           ЈКП „Чистоћа и зеленило'' послове 
нешкодљивог уклањања лешева животиња са 
јавних површина и објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења или 
промет животиња обавља по налогу комуналне 
инспекције уколико се уклањање врши са јавних 
површина, инспекције заштите животне средине 
уколико се уклањање врши из објеката за узгој, 
држање, дресуру, излагање, одржавање 
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такмичења или промет животиња и чувара поља 
у оквиру њихове надлежности. Уклањање се 
врши најчешће закопавањем на месту угинућа уз 
обавезну примену мера дезинфекције места 
угинућа и места закопавања. 
 
           6.2. Центар за привремено прихватање 
и збрињавање напуштених паса и мачака   
 

Ради решавања проблема прихватилишта 
и збрињавања напуштених и изгубљених паса и 
мачака, 2005. године склопљен је Уговор између 
ЈКП „Чистоћа и зеленило'' Зрењанин и Друштва 
за заштиту животиња „Ђурђево'' о пословно-
техничкој сарадњи. Друштво за заштиту 
животиња „Ђурђево'' је између осталог 
прихватило да обезбеди потребну опрему која ће 
служити хватању напуштених и изгубљених 
паса и мачака, возило за транспорт истих, храну 
за ухваћене животиње, те рад ветеринарске 
службе у поступку остваривања њихове 
здравствене заштите.                         
 Уз помоћ друштва за заштиту животиња 
„Ђурђево'' које је обезбедило потребна 
финансијска средства, 2005. године је уз градску 
депонију изграђен објекат Прихватилишта за 
напуштених и изгубљених псе и мачке. Објекат 
се налази у поступку легализације.  
           Тренутно, у оквиру Прихватилишта 
практично постоје два објекта: 

1. пословни објекат и 
2. објекат за привремени смештај 

напуштених и изгубљених паса и мачака. 
Пословни објекат је у потпуности 

приведен намени док је објекат за привремени 
смештај напуштених и изгубљених паса и 
мачака само делимично приведен намени. 
Наиме, у објекту за привремени смештај 
напуштених и изгубљених паса и мачака, који је 
издељен на боксове (по 10 боксова у два реда), у 
функцији је само 10 боксова док других 10 
боксова није изграђено. 

Такође, није изграђен ни објекат за 
лечење и посматрање напуштених и изгубљених 
паса и мачака који је предвиђен главним  
архитектонско-грађевинским пројектом. 
Изградња  и стављање у функцију овог објекта је 
од великог значаја за  рад самог Прихватилишта, 
због тога што исти треба да служи посматрању и 
лечењу  ухваћених напуштених и изгубљених 
паса и мачака односно треба да  се користи за 
потребе ветеринара у поступку пружања 
ветеринарских услуга. 

Уочени проблеми са којима се ЈКП 
„Чистоћа и зеленило'' сусреће у поступку 
вршења делатности хватања и нешкодљивог 
уклањања напуштених и изгубљених паса и 

мачака сходно Одлуци о начину држања 
домаћих животиња на територији Града 
Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина“, бр. 
3/09) односно сходно другим позитивним 
прописима који регулишу ову правну област, као 
и проблеми у раду самог Прихватилишта су 
бројни. 
            У првом реду, ЈКП „Чистоћа и зеленило'' 
не располаже адекватним специјалним моторним 
транспортним средством које испуњава 
прописане услове за превоз ухваћених 
животиња.  
            ЈКП „Чистоћа и зеленило''  не располаже 
ни адекватним превозним средством за 
транспорт лешева животиња са јавних површина 
и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 
одржавање такмичења или промет животиња. 
           Такође, нису обезбеђени ни расхладни 
уређаји, који би служили за смештај и чување 
животињских лешева  као ни  потребан прибор и  
опрема  (у довољној количини)  који  се користе  
за хватање паса  на хуман начин. 

Чланом 137. Закона о ветеринарству 
(„Сл. гласник РС", бр. 91/05 и 30/10) прописано 
је да се у изузетним случајевима споредни 
производи животињског порекла (лешеви 
животиња и др.) закопавају или спаљују на 
сточном гробљу или јами гробници која 
испуњава прописане услове. Међутим, на 
територији Града Зрењанина не постоји сточно 
гробље које би служило овој намени.  

 
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА 

 
Програм се састоји из више фаза које се 

могу третирати као одвојени пројекти. 
Реализацији свих пројеката треба да претходи 
усвајање пратећих одлука надлежних органа 
Града и синхронизација у раду надлежних 
градских служби као и заинтересованих 
удружења грађана за реализацију програма: 
1. Пројекат проширења и доградње постојећег 

прихватилишта;  
2. Пројекат унапређења рада постојеће службе 

за рад у прихватилишту и зоохигијенске 
службе;  

3. Пројекат информисања и едукације грађана; 
4. Пројекат масовног третмана напуштених 

паса и мачака: 
- Идентификација, 
- Стерилизација, 
- Удомљавање, 
- ЦНР програм (ухвати, стерилиши, пусти), 
- Сарадња, 
- Еутаназија; 

5. Санкционисање неодговорних грађана; 
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6. Доношење нових градских прописа који 
регулишу ову правну област. 

 
 Пројекат проширења и доградње 

постојећег прихватилишта 
 

Садашње прихватилиште, иако 
делимично изграђено, задовољава већину 
прописаних услова и најекономичније је да се 
исто легализује и изврши његово проширење.  

На основу члана 66. Закона о 
добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 
41/09) орган јединице локалне самоуправе је у 
обавези да обезбеди прихватилиште ако на својој 
територији има напуштених животиња.  

 
             Прихватилиште - треба да буде 
смештено на ограђеној, незагађеној и безбедној 
парцели на самом ободу највећег насељеног 
места у граду. Изградња Прихватилишта 
подразумева одабир најбоље локације, која је 
инфраструктурно опремљена (вода, струја, пут), 
затим израду пројектно техничке документације 
за изградњу Прихватилишта, набавку свих 
дозвола за изградњу и на крају добијање 
употребне дозволе за рад, као и дозволе од 
стране надлежног Министарства. За општине 
које имају до 50 000 становника треба изградити 
прихватилиште капацитета до 150 паса, на 
површини од 0,4 - 0,5 hа. За општине односно 
градове који имају више од 50000 становника 
препоручује се изградња више од једног 
прихватилишта на истој локалцији. 

Централни објекат или централна зграда 
је подељена на неколико просторија: амбуланту 
(просторију за ветеринарске прегледе, 
обележавање паса, стерилизацију...итд), 
просторију за запослене раднике, канцеларију са 
архивом, купатило, оставу за храну, оставу за 
алат, просторију за кување, купатило за 
животиње, надстршеницу или гаражу за 
аутомобил... Унутар ограђеног простора по коме 
се пси могу слободно кретати мора постојати 
довољан број кућица за псе у које се они могу 
безбедно склонити у случају невремена. У ту 
сврху треба да буде изграђен и известан број 
боксова од којих су неопходни боксови за: 
новопридошле псе (карантин), женке са 
кучићима, агресивне животиње и болесне 
животиње. Псе у Прихватилиште доносе 
радници који редовно и плански обилазе 
територију Града, барем два пута недељно, али и 
излазе у акције хватања по позиву грађана, 
инспекције и полиције. Врло често напуштене 
псе у Прихватилиште доносе чланови Друштва 
за заштиту животиња, као и сами 
грађани....Уколико капацитет Прихватилишта 

дозвољава прихват паса из домаћинства се врши 
уз одговарајућу накнаду. Ако је капацитет 
Прихватилишта попуњен прихват паса из 
домаћинстава се врши по принципу листе 
чекања. 

По доласку у Прихватилиште пас треба 
да буде прегледан од стране ветеринара, 
обележен, вакцинисан, очишћен од паразита у 
року од 72 сата. Такође, пас треба да буде 
административно заведен: фотографисан, добија 
свој картон у коме су убележни основни подаци 
о месту са којег је пас доспео у Прихватилиште, 
подаци о његовим личним особинама и број 
чипа. Ако се након неколико дана не уоче 
сметње у понашању новопридошлог пса исти се 
пушта из карантина у велико двориште заједно 
са осталим псима. У случају да се нико од 
грађана није јавио у Законом предвиђеном року 
пас се стерилише/кастрира како не би дошло до 
неконтролисаног размножавања у самом 
Прихватилишту. 

Боравак, односно задржавање паса у 
Прихватилишту је веома различито. Неки пси 
остају у Прихватилишту годину дана или дуже, 
док се за већину налази нови власник у краћем 
временском року. 

Одрасли пси се у Прихватилишту хране 
два пута дневно, а штенци у зависности од 
узраста и до четири пута дневно. 
Прихватилиште мора бити под сталним 
надзором свих 24 сата! 

Удомљавање здравих, стерилисаних, 
вакцинисаних и обележених паса из 
Прихватилишта је веома важна мера смањења 
популације напуштених животиња и обезбеђује 
потребан простор у Прихватилишту за нове 
напуштене псе. С тога, сарадња са Друштвима 
за заштиту животиња мора бити на највишем 
нивоу како би информисање грађана о 
могућностима удомљавања паса из 
Прихватилишта дало очекивани ефекат. 

 
7.2 Унапређење рада постојеће службе 

за рад у прихватилишту и зоохигијенске 
службе 
 

Члан 46. Закона о ветеринарству („Сл. 
гласник РС“, бр. 91/05 и 30/10) предвиђа обавезу 
локалне самоуправе да на својој територији 
организује службу која обавља послове хватања 
и збрињавања напуштених животиња у 
прихватилиште за животиње. 

Да би ова служба ефикасно 
функционисала, потребно је обезбедити следеће: 
• Запослити довољан број радника у 

прихватилишту за животиње.  
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• Обезбедити потребну опрему за хватање 
животиња која би се састојала од: 

- возила специјалне намене за превоз ухваћених 
животиња,  
- кавеза који се монтирају у возило за хватање 
паса приликом транспорта 
- возила за превоз угинулих животиња, 
- вучене приколице за алат и опрему за хватање, 
- хватаљке за псе (сајле за хватање1.5цм са 
покретном омчом и полуге са покретном омчом 
металне дужине од 1 до 3 м и пречника 3цм), 
- корпе за агресивне псе,  
- оковратника и поводца, 
- мреже за хватање паса 10м x 1.5м, 
- мередова за хватање паса,  
- кожне рукавице са заштитним навлакама,  
-заштитног одела отпорног на ујед, појачаног на 
подлактицама и потколеницама, 
- замке за псе, 
- батеријске лампе, 
- акумулаторског рефлектора, 
- колица за превоз  угинулих животиња –
посебна, 
- прскалице за дезинфекцију, 
- фрижидера за патолошки материјал, 
- стерилизатора за инструменте, 
- читача чипова, 
- омамљивача и мамаца, 
- заштитне маске, 
-фармацеутских средстава за хватање паса 
(евентуално пушке за успављивање животиња), 
- рачунара са пратећом опремом, 
- фотоапарата,  
- фотокопира, 
- стандардне радне обуће и одеће за запослене 
раднике (зимска и летња) и  
- гумене чизме. 
• Када се грађанима враћају њихове 
ухваћене животиње у случају наплате трошкова 
хватања и боравка у прихватилишту, потребно је 
обезбедити фискалну касу са пратећом опремом. 
• Обука и заштита - Лица која раде са 
животињама у прихватилишту, морају бити 
обучена за добробит животиња и морају бити 
редовно вакцинисана, као и користити средства 
за личну заштиту. 

За решавање овог проблема у Граду 
Зрењанину формирана је служба при ЈКП 
„Чистоћа и зеленило''. Поменута служба треба да 
обавља све потребне послове око хватања и 
збрињавања напуштених животиња у 
Прихватилишту, а на основу уговора закљученог 
између Града Зрењанина и ЈКП „Чистоћа и 
зеленило''. 

За опремање службе Град Зрењанин мора 
обезбедити потребна средства, како би иста 
могла да ефикасно функционише. 

           Инфо служба 
 

Рад Прихватилишта је јаван и 
представља део јавног сервиса грађана. Унутар 
правног лица које управља Прихватилиштем 
потребно је организовати сервис за 
комуникацију са грађанима - Инфо службу. 
Инфо служба је неопходна јер је у пракси 
утврђено да дневно постоји више десетина 
позива грађана за проблеме напуштених 
животиња, држања кућних љубимаца или 
држања домаћих животиња. Инфо служба треба 
редовно да информише грађане о раду 
Прихватилишта и резултатима који су 
постигнути у смањењу броја напуштених 
животиња. Такође треба да информише 
запослене у Прихватилишту о проблемима 
грађана у вези са овом темом. Инфо служба 
треба да води редовну евиденцију о броју 
позива, о решеним, односно, нерешеним 
случајевима збрињавања напуштених животиња. 
Сарадња правног лица које управља 
Прихватилиштем са Друштвом за заштиту 
животиња треба да буде најинтензивнија управо 
на пословима који су везани за рад ове службе. 
            

Задаци Инфо службе: 
 

Основни задатак Инфо службе је 
евидентирање пристиглих пријава од стране 
грађана и прослеђивање пријава надлежним 
органима. 

У циљу провере података наведених у 
пријави лице које је примило пријаву исту 
прослеђује радницима у Прихватилишту и 
Друштву за заштиту животиња како би се 
изашло на лице места и утврдила веродостајност 
изнетих података у пријави. 

Уколико се установи да је дошло до 
противзаконитих радњи у вези са добробити 
животиња обавештава се ветеринарска 
инспекција, полиција, тужилаштво и Друштво. 

Пријаве или дојаве грађана најчешће се 
односе на убијање животиња, злостављање и 
напуштање животиња од стране познатог 
власника, односно држаоца, проблеме у вези са 
држањем животиња, занемаривање животиња, 
положај или стање напуштених животиња, 
неправилности у раду надлежних органа итд. 

Могући проблеми у комуникацији са 
грађанима се односе на недовољну прецизност 
изнетих података у пријави, као и на страх од 
реакције лица против кога се пријава подноси и 
сл. 

Најчешће теме које се односе на рад 
инфо служби су: 

 - „Поклањање'' паса,  
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 - Удомљавање паса и 
 - Изгубљено-нађено. 

Потребно је информисати грађане да 
услуге Инфо службе (сервис удомљавања, 
сервис изгубљених животиња и сл.) постоје у 
Прихватилишту и да се грађани увек могу 
обратити Инфо служби Прихватилишта када 
имају проблем са својом напуштеном или 
нађеном животињом, која их даље усмерава 
одговарајућим институцијама (ветеринарима, 
инспекцијама, Друштву за заштиту 
животиња...). 

 
7.3. Пројекат информисања и 

едукације грађана 
 

Циљеви образовања и информисања су 
упознавање власника животиња, као и грађана са 
особинама и потребама животиња, сопственим 
мотивима држања животиња, законским 
обавезама власника животиња. Поред тога 
грађанство се мора упознати са елементима 
Програма контроле и смањења популације 
напуштених животиња у циљу бољег 
разумевања права и одговорности свих учесника 
у ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза 
власника односно држаоца животиње.  

Медији имају важну улогу у едукацији и 
подизању свести грађана о проблему 
напуштених животиња, редовном истинитом 
иформисању и промоцији хуманијег односа 
према животињама. 

Проблеми који се јављају су: 
- недовољан ниво знања и 

информисаности самих медија о правим 
узроцима настанка проблема напуштених 
животиња као и о хуманим начинима његовог 
решавања и  

- недовољна заинтересованост медија. 
У циљу решења наведених проблема 

потребно је: 
- информисање и едукација запослених у 

медијима о узроцима настанка проблема 
напуштених животиња и о хуманим решењима, 

- подстицање заинтересованости медија 
повећаним активизмом удружења грађана, 

- утицање на медије да не 
злоупотребљавају проблем напуштених 
животиња у друге сврхе и  

- придобијање медија за партнерски 
однос у хуманом решавању проблема 
напуштених животиња. 

Поред објективног информисања, медији 
треба да преузму улогу едукатора јавности, како 
би се помогло грађанима и државним службама 
да се једном проблем реши. 

Потребно је обратити пажњу на 
образовање деце, као будућих власника 
животиња, кроз редовну наставу у школи.  

Унапређење јавне свести кроз едукацију 
и подизање нивоа информисања шире јавности 
путем сталне медијске кампање чији је акценат 
на принципима заштите добробити животиња, 
гарантује да ће многе генерације у Зрењанину 
имати другачији однос према овом проблему. 
Кроз образовне програме и јавне кампање 
потребно је упознати јавност са начинима и 
условима држања кућних љубимаца, њиховим 
биолошким особинама, понашањем и потребама, 
користима које човек има од њих као и са 
обавезама и одговорностима које човек има 
према њима, другим људима и животном 
средином. 

 
7.4. Пројекат масовног третмана 

напуштених животиња  
 
7.4.1. Идентификација 
 
Регистрација и обележавање свих 

животиња је кључна превентивна мера, којом је 
олакшан надзор над њиховим кретањем, 
трговином, превозом, односно проналажењем 
изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца. 
На тај начин сваки пас би био евидентиран и 
знао би се његов власник.  

Пракса је показала да су у Републици 
Србији ушни тетовни бројеви, често делимично 
видљиви услед неквалитетне или неадекватне 
опреме за тетовирање, а неретко, код веома 
малих јединки, не постоји могућност да 
идентификациони број стане на малу површину 
ушне шкољке. Потребно је набавити модернију 
опрему за квалитетније обележавање животиња, 
кућних љубимаца. 

Као обавезу увести микрочипове с 
обзиром да је ЕУ дала рок до 2012. године да 
електронски идентификациони систем 
(микрочипови) постану обавеза. 

Такође, неопходно је означавање 
оковратном плочицом са идентификационим 
бројем и то са предње стране који води ка 
подацима о власнику, а са задње стране са 
годином вакцинације јединке и слово „С'', ако је 
јединка стерилисана и словом „Ц'' ако је 
чипована. Препорука је да плочица буде од 
тврде пластике како не би кородирала и како би 
се врелим жигом на плочицу утискивали подаци. 

Наиме, тиме би се избегле многе 
непријатности приликом идентификације 
јединке и власника. У инцидентним ситуацијама, 
пружила би се могућност визуелне процене које 
јединке су вакцинисане, дехелметизоване и 
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стерилисане, а које то нису.   
Таквом методом би се подигла свест 

власника о одговорном односу према животињи, 
јер би овлашћено лице у сваком тренутку могло 
да изврши контролу. 

Исто тако, потребно је да се подаци о 
власницима и јединкама евидентирају у 
националну базу података. Наиме, у Републици 
Србији већ постоје две комерцијалне базе 
података, али њихов рад није законом регулисан, 
па су тиме уношени подаци без контроле органа. 

Приступ националној бази преко 
интернета, уз аутентификацију корисника при 
приступу, требали би имати: 

1) овлашћени обележивач; 
2) ветеринарски инспектор; 
3) овлашћена лица из 
зоохигијеничарске службе. 

 
7.4.2.  Стерилизација  

 
Метод стерилизације представља 

најефикаснију меру којом се смањује број 
напуштених животиња, регулише бројност 
популације у прихватилиштима, као и 
неконтролисана репродукција напуштених паса 
и мачака.  

Обавеза је да свака јединка у 
прихватилиштима мора бити стерилисана, као и 
свака јединка која напушта прихватилиште, 
осим животиња који се враћају власнику. 

Јединке могу бити стерилисане у било 
којој адекватној установи, чиме би се изазвала 
здрава тржишна конкуренција и спустила цена 
услуга. Овом мером би се предупредио рад 
Прихватилишта, јер се при прихватилишту 
неретко врши неконтролисано размножавање, 
чиме се слаби њихова функција. 

Стерилизација је рутинска хирушка 
интервенција која траје само 15 минута и пас је 
способан да се врати кући већ после сат времена. 
Потпуни опоравак траје од 7-10 дана код женке 
односно од 3-5 дана код мужјака. Поред  
стерилизације напуштених животиња пожељно 
је промовисати и стерилизацију паса и мачака 
познатих власника. Иако најефикаснија метода у 
сузбијању популације напуштених животиња - 
стерилизација није довољно прихваћен метод од 
стране грађана због недовољне информисаности 
и предрасуда. Континуираном едукацијом и 
бољим информисањем грађана повећава се свест 
о значају и улози стерилизације у решавању овог 
проблема. На овај начин се стичу услови да се 
проблем смањења бројности популације 
напуштених животиња на најхуманији начин 
реши. 

Спречавање размножавања животиња 

смањује проблеме рађања, здравствене проблеме 
и еколошке проблеме – смањује трошкове 
контроле прекобројности у будућности. 

Стерилизација и кастрација су темељ 
сваког ефикасног програма контроле 
прекобројности. 
 

 ПРИМЕР: 
Нестерилисани пси ће скоро три пута 

чешће ујести од стерилисаних паса.   
Нестерилисани пси извршили су 95% 

тешких повреда. 
Женка окоти 2 до 8 штенаца или 

мачића, 2 пута годишње, (на улици од тога 
преживе прву годину само 2.8 јединки по окоту), 
што код кућних јединки  чини: 

1 године: 12 јединки 
2 године: 67 јединки 
3 године: 367 јединки 
4 године: 2 107 јединки 
5 године: 12 288 јединки 
6 године: 67 000 јединки. 
Нискобуџетним стерилизацијама 

удвостручава се број власника који стерилишу 
животиње. 

Број јединки које пристижу у 
прихватилишта се преполовљава. 

Ако ветеринари наплате 80% од 
регуларне цене и ако се годишње стерилише 25 
000 јединки и ако програм траје 6 година, однос 
новца је: 
НОВАЦ УЛОЖЕН У ПРОГРАМ  : УШТЕЂЕН 
НОВАЦ =   1  : 3.2 

                                          
Штеди се новац пореских обвезника! 
 
           Ефекти стерилизације кроз годину дана: 

НЕМА штенаца кућних паса избачених 
на улицу са керушом због трудноће. 

Само су два пса са улице. 
 
 
 
 
 
 

 
НЕМА штенаца уличних паса. 
Нема окупљања у чопоре. 
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НЕАЛФА и неуједљив пас. 
 
 

 
 
 
 
 
Неплодни, неуједљиви, не у чопорима, 

вакцинисани, познати свима, шансе да се удоме, 
конкуренција за храну нестерилисаним псима. 

3 од 5 домаћинстава имају кућног 
љубимца. 

Студије показују да 30-60% 
нестерилисаних љубимаца бива напуштено или 
се изгуби. 

Нестерилисане јединке беже из 
домаћинства на улицу да би се париле.   

Нестерилисане јединке беже када осете 
мирисе женки у полном циклусу. 

 
 7.4.3. Удомљавање, поклањање и 
проналажење изгубљених животиња 
 

Удомљавање, поклањање и проналажење 
изгубљених животиња представља најхуманији 
начин збрињавања напуштених животиња. Све 
животиње које се дају на удомљавање морају 
бити вакцинисане, стерилисане и обележене. 

Из искуства је познато да велики број 
грађена контактира запослене у Прихватилишту 
и активне чланове Друштва како би „поклонио'' 
једног, два или више кућних љубимаца 
Прихватилишту. 

Разлози за такву одлуку грађани могу 
бити објективни (пресељење из куће у стан, 
промена места пребивалишта, болест, смрт 
власника односно држаоца,...и сл.) и субјективна  
жеља власника, односно држаоца да се ослободи 
животиње, дојучерашњег кућног љубимца, 
наводећи личне, углавном, субјективне разлоге. 

Удомљавање је поступак проналажења 
новог власника за пса који се налази у 
Прихватилишту. Позивом Инфо службе грађани 
могу добити информацију уколико су 
заинтересовани да удоме пса из Прихватилишта. 
Посао удомљавања углавном врши Друштво за  
заштиту животиња. Након одабирања пса, 
попуњава се уговор о удомљавању, који је 
потписан од стране новог власника и одговорног 
лица Друштва или одговорног правног лица које 
управља Прихватилиштем, а Друштво задржава 
право контроле удомљене животиње. Пси из 
Прихватилишта се удомљавају очишћени од 
паразита, вакцинисани, обележени и 
стерилисани, како би се смањила могућност 

даљег неконтролисаног размножавања паса у 
домаћинству. 

Акције удомљавања коју спроводи 
зоохигијенска служба треба да буду 
континуиране и у сарадњи са удружењима за 
заштиту животиња.  

Грађани који су изгубили своје кућне 
љубимце могу се јавити Инфо служби која ову 
информацију прослеђује радницима у 
Прихватилишту и Друштву за заштиту 
животиња. Веома често изгубљена животиња се 
пронађе и уколико су грађани пријавили 
нестанак у законском року Инфо служби, иста 
их обавештава да га могу преузети у 
Прихватилишту. Тада власник потпусује Изјаву 
о враћеној животињи. У колико се случај 
понавља сматра се да власник изгубљене 
животиње не води бригу о свом кућном 
љубимцу и пријављује се надлежним 
инспекцијама ради даље обраде. 

 
 7.4.4. ЦНР програм (ухвати, 
стерилиши, пусти) 
 
 У срединама у којима је број напуштених 
паса велики, неопходно је применити твз. ЦНР 
програм – „Catch, Neuter, Release'' („ухвати, 
стерилиши, пусти''). У срединама као што је 
Зрењанин, једноставно уклањање животиња са 
улица не представља ефикасан начин смањења 
њиховог броја. На локалитетима са којих су 
уклоњени пси досељавају се нови, јер су за 
уклоњеним животињама остали слободни извори 
хране. На тај начин, веома брзо, већ после три 
месеца, локалитет са којег су уклоњене 
напуштене животиње насељава исти број 
животиња. Насупрот томе, ЦНР програмом прво 
се стабилизује бројност напуштених животиња, а 
потом постепено долази до смањења њиховог 
броја путем смањења капацитета станишта, а и 
спречавањем настанка нове генерације 
напуштених животиња.  

ЦНР програм се укратко своди на 
хватање напуштених и изгубљених животиња, 
стерилизацију, вакцинацију против беснила, 
третман против ендопаразита и ектопаразита, 
обележавање и враћање здравих, неагресивних и 
неуједљивих животиња на подручје на којем су 
ухваћени, осим на локације дечијих вртића, 
школских дворишта и болница. Повратак 
животиња мора бити спроведен најдаље у року 
10 – 15 дана од дана хватања. О овим псима се 
на улици брину грађани – старатељи. Старатељи 
су дужни да на одређеним местима хране и 
напајају псе, као и да надзиру њихово понашање, 
здравствено стање и кретање. У случају да се пас 
изгуби они су дужни да обавесте одговарајућу 
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институцију у чијој је надлежности евиденција о 
напуштеним и изгубљеним псима.  

ЦНР програм је ефикасна прелазна мера 
чији је циљ да заустави даљи пораст популације, 
као и долазак нових напуштених животиња на 
слободне изворе хране. С обзиром да се ове 
животиње не могу размножавати, њихова 
популација се постепено смањује.  

План ЦНР програма биће саставни део 
годишњег Акционог плана које доноси Градско 
веће града Зрењанина.  
  

7.4.5.  Сарадња  
 

За све учеснике у ланцу решавања 
проблематике напуштања животиња и 
преузимање одговорности за свој део извршења 
програма потребна је добра комуникација. 

У циљу што боље координације и 
сарадње свих служби на локалном нивоу, 
потребно је извршити умрежавање, односно 
информативно повезивање свих месних 
заједница, школа, јавних предузећа, 
кинолошких друштава, ветеринарских станица, 
инспекцијских служби, полиције, Друштва за 
заштиту животиња са Прихватилиштем, 
односно Инфо службом која у њему 
професионално ради на информисању јавности. 
 

7.4.6.  Еутаназија 
 

Еутаназија је најнеефикаснија мера 
контроле. Спроводи је искључиво ветеринар над 
агресивним и неизлечиво болесним животињама 
у складу са Законом о добробити животиња.  
         По Закону о добробити животиња („Сл. 
гласник РС“, бр. 41/09), животиња се може 
лишити живота на хуман начин, ако: 

1) је повређена, неизлечиво болесна, 
телесно деформисана или на други начин 
патолошки онеспособљена тако да опоравак није 
могућ, а живот за њу представља бол, патњу, 
страх и стрес; 

2) је достигла старост па јој отказују 
основне животне функције; 

3) се користи за исхрану људи; 
4) се користи у начуноистраживачке и 

биомедицинске сврхе, у складу са овим законом; 
5) се лишавањем живота спречава 

ширење, односно ако се сузбијају и искорењују 
заразне болести, у складу са законом којим се 
уређује ветеринарство; 

6) животиња не може да се прилагоди 
условима смештаја, а њено пуштање на слободу 
представља опасност за људе, друге животиње и 
животну средину; 

7) је у питању уништавање штетних 
глодара; 

8) је неопходно контролисати бројност 
популације одређене врсте дивљих животиња, у 
складу са посебним прописима; 

9) је лишавање животиње живота од веће 
користи за њену добробит него што су патње од 
даљег живота, у складу са мишљењем 
ветеринара. 
   Животиња се не може лишити живота на 
јавним местима, осим: 

1) у ловиштима, у складу са законом 
којим се уређује ловство; 

2) у случају када је неопходно лишити 
животињу непотребног бола и патње, ако њен 
опоравак није могућ, на основу мишљења 
ветеринара, у складу са процедуром еутаназије; 

3) ради спречавања ширења, сузбијања и 
искорењивања заразних болести, у складу са 
законом којим се уређује ветеринарство. 
         Лишавање животиње живота обавља се на 
хуман начин који проузрокује тренутну и 
сигурну смрт. 
         Лишавање животиње живота на хуман 
начин мора се обављати уз претходно 
омамљивање животиње, осим код принудног 
лишавања живота ради прекида патње и бола 
насталог услед патолошког стања, повреде или 
заразне болести. 
         Животињу може лишити живота само 
ветеринар или ветеринарски техничар под 
надзором ветеринара или друго обучено лице 
под надзором ветеринара, осим у случајевима 
када је угрожена безбедност људи и животиња, 
ако овим законом није друкчије прописано. 
         Лица која врше еутаназију дужна су да 
после спроведеног поступка лишавања живота 
провере да ли је наступила смрт животиње.  
 
           7.5. Санкционисање неодговорних 
грађана 
 
           Потребно је санкционисати нарочито оне 
власнике, односно држаоце животиња који не 
вакцинишу своје псе и мачке и не изврше 
њихово трајно обележавање, ако напусте, 
односно одбаце животињу чији опстанак зависи 
непосредно од њих, када без надзора пусте 
животиње на површине јавне намене, као и у 
другим законом и другим прописима 
предвиђеним случајевима. 
           Захтеве за покретање прекршајног 
поступка против неодговорних грађана подносе 
Прекршајном суду надлежне инспекцијске 
службе које врше надзор над применом закона и 
подзаконских аката из ове области, као и 
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комунална полиција, ако им се таква овлашћења 
пропишу одлукама Скупштине града. 
 
           7.6. Доношење нових градских прописа 
који регулишу ову правну област 
 
           Одредбом члана 20. тачка 26. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07) прописано је да општина односно град 
уређује и организује вршење послова у вези са 
држањем и заштитом домаћих и егзотичних 
животиња.  
           Сада важећа Одлука о начину држања 
домаћих животиња на територији Града 
Зрењанина („Сл. лист града Зрењанина'', бр. 
3/09) донета је фебруара 2009. године, а Закон о 
добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 
41/09) ступио је на снагу 10.06.2009. године. У 
циљу усаглашавања прописа локалне 
самоуправе са новодонетим законима и 
подзаконским актима, потребно је да Скупштина 
града Зрењанина уместо до сада важеће Одлуке 
донесе нову одлуку, којом би се прописао рад 
зоохигијенске службе, рад прихватилишта за 
напуштене животиње, као и карантина за 
смештај животиња, прикупљање, превоз и 
збрињавање напуштених и изгубљених 
животиња, пружање помоћи, бриге и смештаја 
тим животињама, начин обезбеђивања 
одговарајуће ветеринарске помоћи, место и 
начин извођења кућних љубимаца, а нарочито 
паса и мачака на јавне површине. 
 

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 
Да би програм у целости био реализован 

потребно је предвидети и обезбедити 
финансијска средства за рад служби и 
функционисање прихватилишта, као и за 
превентивне мере (обележавање, вакцинација и 
стерилизација) из Буџета локалне самоуправе, из 
средстава добијених од Министарства, средства 
Покрајинског секретаријата, од донација... 

 
Потребна финасијска средства: 
 

1.Средства за проширење, доградњу 
Прихватилишта, прибављање неопходне 
пројектно техничке документације. 
2. Средства за набавку опреме за рад радника у 
Прихватилишту.- једнократно,  
3.Трошкови зарада и накнада за запослене 
раднике,  
4.Трошкови обуке, као и здравствене заштите 
запослених (превентивно вакцинисање),  

5.Материјални трошкови у Прихватилишту 
(гориво, регистрација возила, струја, вода, 
комунална такса, телефон…), 
6.Трошкови обуке, као и здравствене заштите 
запослених (превентивно вакцинисање), 
7.Трошкови исхране животиња у 
прихватилишту, 
8.Материјални трошкови у прихватилишту 
(гориво, регистрација возила, струја, вода, 
комунална такса, телефон…), 
9.Трошкови стерилизације - кастрације, вакцина-
ције и обележавања, лечења и еутаназије, 
10.Одржавање опреме у прихватилишту (текуће 
и ванредно одржавање), 
11. Набавка дезинфекционих средстава, 
12. Трошкови за одржавање објекта, 
13. Трошкови превоза и нешкодљивог уклањања 
животињских лешева и 
14.Трошкови истраживања популације паса и 
испитивања јавног мњења.  

 
Приходи за финансијска средства: 
 
1.Буџет Града Зрењанина (евентуално 

средства из Буџета Покрајине и Републике), 
2.из делатности Прихватилишта, 
3.средства из донација. 

 
9. ПРЕДЛОГ ДИНАМИКЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
 

У циљу што хуманијег решавања 
проблема напуштених животиња у Граду 
Зрењанину неопходно је предузети следеће 
активности: 

 
• Легализовати постојећи објекат 

Прихватилишта, 
• Упис Прихватилишта у регистар објеката 

код надлежног министарства,  
• Проширити капацитете постојећег 

Прихватилишта,  
• Обезбедити средства за израду 

пројектно-техничке документације за 
доградњу Прихватилишта, 

• Прибављање документације за изградњу, 
•  Обезбедити средства и услове за рад 

која су предвиђена важећом законском 
регулативом,  

• Иницирати кампању обележавања свих 
паса и мачака на територији Града, 

• За  привремени смештај крупне стоке 
закључити уговор о пословно-техничкој 
сарадњи са Пољопривредном школом 
односно фармом која испуњава законске 
услове за држање ових  животиња, 

• Доградња Прихватилишта. 



22. децембар 2010. год.          Број 22       Службени лист града Зрењанина                            Страна 489 

 

  
Градско веће града Зрењанина ће на 

почетку сваке календарске године доносити 
Акциони план за текућу годину за реализацију 
Програма. 

На крају сваке календарске године 
вршиће се контрола реализације Акционог 
плана. 
 

10. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

На територији Града Зрењанина проблем 
напуштених и изгубљених паса представља тему 
о којој се расправља више година, а  која је 
кулминирала у последњих пар месеци 
астрономским одштетним износима на рачун 
Градског буџета. Најизраженији проблем је у 
самом граду, али присутан је и у осталим 
насељеним местима. На решавање ове 
проблематике нису предузимани значајнији 
дугорочни кораци све до 2004. године, када се 
почело са изградњом садашњег Прихватилишта 
на локацији „Градска депонија“. 

Изградњом постојећег Прихватилишта 
решен је само део проблема, али је поред 
доградње Прихватилишта потребно спровести и 
Програм контроле и смањења популације 
напуштених животиња у Граду Зрењанину који 
подразумева: стерилизацију, обележавање свих 
паса на територији Града, удомљавање 
ухваћених животиња, едукацију становништва 
путем средстава јавног информисања, 
предшколских и школских установа, сарадњу са 
вертеринарским службама и инспекцијама, 
друштвима за заштиту животиња, еколошким 
организацијама и кинолошким друштвима. 

Сваки неевидентирани пас и мачка којег 
власник избаци на улицу постаје напуштена 
животиња и представља опасност за грађане, а 
одговорност за последице његових напада на 
грађане и имовину пада на терет локалне 
самоуправе. 

Обележавањем паса и мачака увећава се 
одговорност власника, који своје љубимце не 
могу олако избацити на улицу (зна се чија је 
животиња). Неодговорни власници ће сносити 
све материјалне трошкове за последице дела које 
направи пас (нападне особу, друге животиње…), 
као и трошкове хватања и збрињавања животиња 
у Прихватилиште. 

Пракса у нашем окружењу је показала да 
се применом мера: обележавања паса и мачака, 
кастрацијом и стерилизацијом, удомљавањем, 
применом твз. ЦНР програма, едукацијом 
грађана, драстично смањује број напуштених 
животиња. Применом свих ових мера из 
Програма капацитет постојећег и дограђеног 

дела Прихватилишта ће бити довољан за 
територију града Зрењанина. Први значајнији 
дугорочни резултати се могу очекивати крајем 
2013. године. Све горе наведене мере предвиђене 
Програмом су неопходне како би се кроз време и 
едукацију подигла свест о схватању 
одговорности (личне и материјалне) власника 
сваке животиње и тиме отклонио узрок 
проблема.  

У реализацији овог Програма  
учествоваће Градска управа града Зрењанина, 
ЈКП „Чистоћа и зеленило“, државни органи, 
научноистраживачке организације, установе у 
области образовања, ветерине, пољопривреде, 
здравства, информисања, културе, као и друге 
установе и организације и правна и физичка 
лица, односно предузетници, који обављају 
делатности, односно послове у вези са 
животињама. 

 
11. ЗАКЉУЧАК 

 
Проширено и дограђено Прихватилиште 

треба да почне са радом најкасније до јуна 
месеца 2012. године до ког времена је потребно 
обезбедити део недостајуће опреме те запослити 
одређен број лица, како би се Програм смањења 
броја напуштених животиња почео спроводити у 
пракси. До отварања проширеног дела 
Прихватилишта потребно је што комплетније 
опремити постојећи објекат Прихватилишта, у 
циљу обезбеђивања смештаја односно 
збрињавања напуштених животиња, у складу са 
Законом.  
   На овај начин: 
1. Хватањем напуштених паса и мачака, 
њиховим уклањањем са јавних површина и 
смештајем у Прихватилиште отклониће се 
опасност од уједа паса а самим тим ће се 
избећи плаћање накнаде штете оштећеним 
грађанима, што ће довести до смањења 
буџетских издатака по овом основу.  

2. Стерилизацијом – се бројност популације паса 
и мачака ставља под контролу, на хуман 
начин, а истовремено се утиче и на стварање 
здраве популације, с обзиром да се 
стерилизацијом значајно смањује ризик полно 
преносивих и опасних болести животиња. 

3. Микрочиповањем свих паса и мачака постиже 
се устројавање евиденције њихових власника, 
што за последицу има повећање одговорности 
истих према њиховим кућним љубимцима, али 
и преношење одговорности за штету услед 
уједа паса са Града на евидентираног власника 
животиње.  
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4. Антирабичном вакцинацијом свих паса и 
мачака – нестаје опасност од ширења рабиеса, 
100% смртоносне антропозоонозе. 

5. Едукација грађана свих узраста усмерена је на 
ширење свести и информисање јавности о 
добробити животиња, у циљу правилног 
односа према животињама који искључује 
било какав вид агресивног понашања.  

6. Спровођењем ЦНР програма (ухвати, 
стерилиши, пусти) доћи ће до заустављања 
даљег пораста популације паса и мачака на 
јавним површинама, стабилизације њиховог 
броја, односно спречавања неконтролисаног 
размножавања. 

Сматрамо да би усвајање и реализација 
овог Програма допринело да се на прогресиван, 
али пре свега хуман начин промени наш однос 
према напуштеним животињама, а самим тим и 
слика о нама самима коју шаљемо у јавност.  
 
301 
 На основу чл. 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана 22.12.2010. 
године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план 
запошљавања града Зрењанина за 2011. 
годину у датом тексту. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-9/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

ЗА 2011. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 

Локалним акционим планом 
запошљавања за 2011. годину (у даљем тексту: 
ЛАПЗ) усклађује се и спроводи Национална 

стратегија запошљавања и постижу утврђени 
приоритети активне политике запошљавања у 
Граду Зрењанину у 2011. години. Правни основ 
за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Службени гласник РС”, број 
36/09) којим је дефинисана могућност израде 
истог и његова усклађеност са Националним 
акциононим планом запошљавања на годишњем 
нивоу. 

Циљеви, односно приоритети активне 
политике запошљавања, произлазе из 
Националног акционог плана запошљавања за 
2011. годину.   

Успешна реализација планираних 
задатака и активности захтева пуно и активно 
учешће и координацију свих кључних 
институција и других актера  на нивоу Града 
Зрењанина. Поред Локалне самоуправе Града 
Зрењанина у изради и реализацији плана 
укључени су и Локални савет за запошљавање, 
Национална служба за запошљавање – Филијала 
Зрењанин, представници репрезентативних 
синдиката, Регионална привредна комора, 
Опште удружење предузeтника Зрењанин, 
представници образовних институција и остали 
посредни актери. 

Локални акциони план запошљавања се 
базира и на статистичким подацима добијеним 
од Националне службе за запошљавање и 
Регионалне привредне коморе као и података 
добијених од представника синдиката и података 
којим располаже локална самоуправа. 
 
I. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР

i 
 

Стопа запослености дефинисана у 
Националној стратегији запошљавања 2005-
2010. године (67% до 2010. године) и касније 
ревидирана (58,5%) као и предвиђени годишњи 
раст од 1,5% су у условима светске економске 
кризе постали тешко оствариви за дефинисани 
период. Значајно опадање економске активности 
у свету, имало је велики утицај и на привреду 
Републике Србије и нарочито на тржиште рада. 
Упркос благом економском расту у првом 
кварталу 2010. године, дошло је до смањења 
стопе запослености на 47,2%, што представља 
пад од 2,8 процентних поена у односу на октобар 
2009. године. С обзиром да на тржиште рада 
промене економске активности имају закаснели 
ефекат, у наредном периоду очекујe се 
стабилизација и постепено побољшање стања на 
тржишту рада. 
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Табела 1. Стопе запослености 
Стопе запослености Укупна стопа Запослени старосне 

доби  
55 - 64 

Укупно Жене 

ЕУ Лисабонски циљеви 2010.  70,00% 60,00% 50,00% 
ЕУ 27 у 2009.  
(четврти квартал 2009, Еуростат) 

64,40% 58,50% 46,10% 

Србија у 2009. (октобар, АРС) 50,00% 42,70% 35,00% 
Србија у 2010. (април, АРС) 47,20% 40,30% 32,60% 

Извор: Републички завод за статистику, Анкета о радној снази 
 

Почетак 2009. године обележен је 
погоршањем основних макроекономских 
показатеља. Привреда и финансије Републике 
Србије током 2009. године трпели су неповољне 
утицаје глобалне финансијске и економске 
кризе, започете у четвртом кварталу 2008. 
године. У овом периоду формиране су опадајуће 
тенденције у привреди и финансијама због 
наглог смањења домаће (око 7%) и извозне 
тражње, глобалног пада производње и трговине, 
отежаног приступа страном капиталу, 
заустављања кредитне активности банака, 
смањења потрошње и инвестирања у приватном 
сектору, повећања неликвидности привреде. 
Захваљујући предузетим мерама економске 
политике у другој половини 2009. године дошло 
је до благе стабилизације и опоравка привреде и 
финансија Републике Србије, што показују 
подаци о привредној активности и 
спољнотрговинској размени и подаци о јавним 
приходима.  

Укупна годишња вредност бруто домаћег 
производа (у даљем тексту: БДП) за 2009. 
годину у односу на 2008. годину показује пад од 
3,0%. У првом кварталу 2009. године реални пад 
БДП, у односу на исти период претходне године 
износио је 4,1%, у другом 4,2%, у трећем 2,3%, 
док је у четвртом кварталу износио 1,6%. 
Највећи негативни ефекти кризе одразили су се 
на индустрију (пад од -12,1%), посебно 
прерађивачку индустрију (пад од -15,8%), где је 
у потпуности анулиран раст у периоду 2001-
2008. године, затим на трговину (-12,3%) и 
грађевинарство (-25,1%). 

Економска активност је порасла за 0,9% 
у првом тромесечју 2010. године у односу на 
последњи квартал 2009. године, и то углавном 
услед раста јавне потрошње (допринос 1,6 п.п) 
Раст БДП-а се највећим делом дугује ниској бази 
из прошле године. У 2010. години се очекује 
раст БДП-а од 1,5%, с обзиром на спор излазак 
светске привреде из рецесије и ниску домаћу 
тражњу. Индустријска производња у мају ове у 
односу на исти месец претходне године већа је 
за 7%. Висок раст у индустрији потврђује 
очекивања да се у другом  тромесечју очекује 

остварење пројектованог међугодишњег раста 
бруто домаћег производа од око 2%. Кључни 
фактор економског опоравка, посебно 
индустрије, јесте повећање извоза – закључно са 
мајем међугодишњи раст извоза у 2010. године 
је 18,1%. С друге стране, и даље ниска домаћа 
агрегатна тражња одржава ценовну стабилност 
(у мају је међугодишња инфлација износила 
3,7%, а очекује се да ће и у јуну остати испод 
4%). Актуелни макроекономски подаци указују 
на постепени опоравак и стабилизацију, што 
потврђује и позитивна оцена 4. ревизије 
аранжмана од стране борда директора ММФ-а. 

Кључни циљеви економске политике за 
2009. годину углавном су испуњени. У борби са 
последицама светске економске кризе 
обезбеђена је економска стабилност земље, 
остварен благи опоравак привреде у другој 
половини године и спроведена је одговорна 
социјална политика како би се заштитио 
животни стандард. Остваривању ових циљева 
допринеле су мере Владе и Народне банке 
Србије (у даљем тексту: НБС) за ублажавање 
негативних последица глобалне финансијске и 
економске кризе на финансијски и реални сектор 
привреде Републике Србије. 

Влада је у 2009. години водила 
одговорну фискалну политику и обезбедила 
значајније смањење јавне потрошње 
првенствено као резултат фискалног 
прилагођавања на страни расхода. Кључна мера 
фискалне политике била је замрзавање плата 
запослених у јавном сектору државе и 
замрзавање пензија, као и значајније смањење 
дискреционих расхода. У кризној 2009. години 
обезбеђена је стабилност јавних финансија у 
погледу редовних исплата текућих расхода и 
реализације националних инфраструктурних 
пројеката – Коридор 10, како је утврђено 
априлским ребалансом буџета Републике Србије 
за 2009. годину. 

Монетарна политика је обезбедила 
стабилност потрошачких цена, очувала 
финансијску стабилност, допринела економском 
опоравку захваљујући обезбеђењу девизне 
ликвидности и високим девизним резервама 
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НБС, као и флексибилном девизном курсу који 
је служио као аутоматски стабилизатор. 

У 2009. години значајно је унапређено 
пословно окружење у земљи, побољшан имиџ 
Републике Србије у свету и убрзан процес 
европских интеграција, што је крајем 2009. 
године резултирало у визној либерализацији, 
деблокади Прелазног трговинског споразума и 
подношењу кандидатуре за чланство у Европској 
унији (у даљем тексту: ЕУ). Република Србија је 
добила позитивне оцене Европске комисије за 
спроведене реформе. 

Уравнотеженији и убрзанији раст у 
Републике Србије зависиће од кретања на 
глобалном нивоу, али, пре свега, од структурних 
реформи које ће привреду учинити 
конкурентнијом и више извозно оријентисаном и 
створити услове за већу запосленост, а основ 

тога је повећање инвестиција. С обзиром да ће се 
интензитет кретања капитала ка земљама у 
транзицији смањити у односу на предкризни 
период, неопходно је повећање стопе домаће 
штедње и инвестиција уз повећање 
продуктивности.  

 
II. СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ЛОКАЛНОМ 

ТРЖИШТУ РАДА  
 

Према подацима Националне службе за 
запошљавање, филијале Зрењанин, у децембру 
2008. године на територији коју покрива Град 
Зрењанин је било евидентирано 12.727 
незапослених лица, а у децембру 2009. године, 
12.523 лица. 
 

 
Старосна структура лица пријављених на евиденцију НСЗ  

 Град Зрењанин 
 
Извешт. 
период 

15-19 
година 

20-24 
година  

25-29 
година 

30-34 
година 

35-39 
година 

40-44 
година 

45-49  
година 

50-54 
година 

55-59 
година 

60-64 
година 

2008. 479 1.301 1.637 1.505 1.386 1.503 1.537 1.639 1.341 399 
2009. 487 1.310 1.586 1.558 1.403 1.456 1.464 1.592 1.268 407 
 

Анализом старосне структуре  незапослених лица у граду Зрењанину евидентно је да је 
највећи број незапослених лица у старосној доби од 45-64 године - 4.731 лице, односно 37,8% од 
укупног броја незапослених, а младих до 30 година има 3.383, односно 27%. Остало су лица старости 
30-44 година живота, и они се сматрају лакше запошљивим лицима, односно послодавци се чешће 
одлучују за запошљавање лица те старосне доби, узимајући у обзир да поседују радно искуство и 
озбиљност која је потребна за извршавање поверених дужности и задатака.  
 

Квалификациона структура лица пријављених на евиденцију НСЗ 
 Град Зрењанин 

 
Извешт. 
период 

I  II  III  IV  V  VI/1 VI/2  VII/1 VII/2  VIII  

2008. 4.378 187 3.724 3.209 137 545 4 531 12  
2009. 4.205 193 3.596 3.159 115 595 27 624 9  

 
Анализом квалификационе структуре, 

констатујемо да у 2009. години на евиденцији 
незапослених лица у граду Зрењанину имамо 
4.205 лица, односно 33,6%, од укупно 
пријављених, без школе или са завршеном  

 
основном школом. Лица без квалификација, 
односно без школе или са завршеном основном 
школом, спадају у категорију теже запошљивих 
лица. Ради се о изузетно великом броју лица, 
чије су шансе,  за проналажење запослења 
изузетно мале, узимајући у обзир недовољно 
образовање и недостатак тражених вештина, 

којима би могли да компензују  недостатак 
формалног образовања. 

Незапосленост посматрана по 
занимањима показује велику суфицитарност у 
готово свим струкама као и у степенима 
стручности. У VII степену нарочито су 
заступљени: професор информатике, 
дипломирани инжењер за развој машинске 
струке, дипломирани економиста, професор 
разредне наставе... У IV степену стручности то 
су: техничари свих профила (економски, 
прехрамбени, текстилни, електро...), КВ радници 
металске, текстилне, прехрамбене  струке... 

У 2009. години, у односу на претходну 
годину, долази до пада привредне активности и 
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до смањивања броја слободних послова. 
Последице светске економске кризе су се 
одразиле и на пословање зрењанинских 
предузећа. Новоотворене фирме у 
индустријским зонама, које су у претходним 
годинама биле главни креатор слободних радних 
места, почеле су исказивати вишкове радне 
снаге због смањене привредне активности. 
Много малих фирми, притиснуте теретом кризе 
су приморане да отпусте по једног или два 
радника, што се у укупном скору веома одразило 
на укупну запосленост и смањење броја радних 
места.     
 

III.  ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У 2011. ГОДИНИ 
 

Стратешки циљеви Локалног акционог 
плана запошљавања Града Зрењанина су 
повећање запослености и социјална инклузија.  

На повећање запослености, односно 
креирање нових радних места, локална 
самоуправа ће утицати доделом субвенција из 
Градског буџета послодавцима који отворе нова 
радна места у својим предузећима, и 
финансирањем програма приправника у циљу 
стицања стручне праксе, и запослења за лица без 
радног искуства.  

Социјална инклузија подразумева 
укључивање у свет рада рањивих категорија 
незапослених лица, у које спадају млади, стари, 

жене, жртве породичног насиља, жртве трговине 
људима, корисници МОП-а 

Приоритети Локалног акционог плана 
запошљавања су: отварање нових радних места, 
запошљавање приправника, запошљавање теже 
запошљивих лица и рањивих категорија. 

 
IV.  МЕРЕ И ПРОГРАМИ АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА  
У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ У 2011. ГОДИНИ 

 
Мерама и програмима локалне 

самоуправе у сарадњи са свим релевантним 
чиниоцима у локалу, активно ће бити пружена 
подршка реализацији програма активне 
политике запошљавања следећим активностима: 
� Подстицање запошљавања младих кроз 

финансирање стручне праксе и стицања 
радног искуства издвајањем 200.000,00 
динара по ангажованом лицу за период од 12 
месеци 

� Субвенције послодавцима за опремање 
нових радних места, у износу од 160.000,00 
динара по отвореном радном месту 

 
V. СРЕДСТВА 

 
Финансирање активне политике 

запошљавања ЛАПЗ, обавља се из буџета Града 
Зрењанина, буџета Републике Србије и других 
извора. Планирана средства из Градског буџета 
за реализацију поменутих активности износе 
5.100.000,00 динара. 

 
 

План мера активне политике запошљавања ЛАПЗ у 2011. години 

 
 

VI. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ЛАПЗ ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
За реализацију укупног плана ће бити 

задужена локална самоуправа, Локални савет за 
запошљавање, Национална служба за 
запошљавање Филијала Зрењанин и то кроз 
следеће активности: 

Локална самоуправа – одобравање 
средстава за сваки конкретан захтев који ће бити 
поднет након објављивања јавног позива за 
финансирање програма активне политике 
заошљавања. 

Локални савет за запошљавање – 
праћење реализације програма и давање 
сугестија за могуће корекције. 

 
МЕРЕ И ПРОГРАМИ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 
БРОЈ 
ЛИЦА 

СРЕДСТВА 
(у динарима) 

1. 
Подстицање запошљавања младих кроз програм 

приправника 
30 лица 6.000.000,00 

2. 
Субвенције послодавцима за отварање нових 

радних места 
25 лица 4.000.000,00 

УКУПНО 55 лица 10.000.000,00 
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Национална служба за запошљавање 
Филијала Зрењанин – креирање и објављивање 
Јавног позива, пријем и обрада поднетих захтева 
за финансирање програма и праћење 
реализације, односно испуњавања уговорних 
обавеза од стране послодавца. 
 
302 
 На основу члана 31. став 1. тачка 50. и 
члана 108. став 1. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној дана 22.12.2010. године донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 1. ПРИХВАТА СЕ ''Локални план за 
борбу против корупције града Зрењанина'' који 
је сачињен од стране Радне групе а у склопу 
Програма. ''Јавно заговаравање у пракси'' и који 
је реализован у сарадњи са Бироом за друштвена 
истраживања и Институтом за одрживе 
заједнице и уз финансијску подрушку УСАИД-а. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-48/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

303 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута Града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
22.12.2010. године доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
          1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Јавне 
установе ''СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ'' Зрењанин, 
који је донео Управни одбор Установе на 
седници одржаној дана 16.12.2010. године. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-49/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 76. став 5. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 66. став 5. Одлуке о месним 
заједницама (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 32/08 и 9/10) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  22.12.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ  РЕФЕРЕНДУМА ЗА 
УВОЂЕЊЕ САМОДОПРИНОСА НА 
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

''ТАРАШ''  ТАРАШ    
 

Члан 1.  
 
 Именује се Комисија за спровођење 
референдума за доношење Одлуке о увођењу 
самодоприноса на територији Месне заједнице 
''Тараш'' Тараш  за период од 01.03.2011. до 
29.02.2016. године. 
 

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

Члан 3.  
 
 У Комисију за спровођење референдума 
за увођење самодоприноса на територији Месне 
заједнице ''Тараш'' Тараш  именују се: 
1. Давидов Данијела - председник (ЈМБГ: 
1908992855024), Тараш, ул. Маршала Тита бр. 4, 
2. Маровац Слободан - заменик председника 
(ЈМБГ: 2103985370428), Тараш, ул. Маршала 
Тита бр. 104,  
3. Јованов Дијана - члан (ЈМБГ: 2611991855005), 
Тараш,  ул. Пролетерска              бр.  2, 
4. Јованов Дуња - заменик члана (ЈМБГ: 
0301992715243), Тараш,  ул. Маршала Тита бр.  
54 а,             
5. Радишић Срђан - члан (ЈМБГ: 
2510988710194), Тараш, Маршала Тита бр. 17,       
6. Милаковић Тамара - заменик члана (ЈМБГ: 
0712992855002), Тараш, ул. Пролетерска бр. 34. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 
 Извештај о спроведеном референдуму 
Комисија доставља Скупштини града Зрењанина 
у складу са чланом 42. Закона о референдуму и 
наредној иницијативи (''Службени гласник РС'', 
бр. 48/94 и 11/98) и чланом 78. Закона о избору 
народних посланика (''Службени гласник РС'', 
бр. 35/00 и 18/04). 

Члан 6. 
 
 Ово Решење објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-50/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  22.12.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА  ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ 

 
I 
 

 БРАНИСЛАВА ГОЛИЈАНИН, дипл. 
правник, разрешава се дужности заменика 
председника Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог 
одборничке групе За европски Зрењанин – Борис 
Тадић. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Бранислава Голијанин је именована за 
заменика председника Градске изборне комисије 

у сталном саставу у Зрењанину, на предлог 
коалиције За европски Зрењанин – Борис Тадић 
27.06.2008. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина број 06-59-3/08-I-04-01 (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 20/08). 
 Сходно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  

Одборничка група За европски Зрењанин 
– Борис Тадић поднела је захтев да се 
Бранислава Голијанин разреши дужности 
заменика председника Градске изборне комисије 
у сталном саставу у Зрењанину.  
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу заменика председника Градске 
изборне комисије.  
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-51/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  22.12.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА  ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ 

 
I 

 
ГОРДАНА НИКОЛИН, правник, 

именује се за заменика председника Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
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Зрењанину, на предлог одборничке групе За 
европски Зрењанин-Борис Тадић. 

 
II 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 
 Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08) 
Бранислава Голијанин, дипл. правник, је 
именована за заменика председника Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог коалиције За европски 
Зрењанин-Борис Тадић. 
 Одборничка група За европски 
Зрењанин-Борис Тадић, доставила је предлог да 
се уместо Браниславе Голијанин за заменика 
председника Градске изборне комисије именује 
Гордана Николин. 
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању заменика председника Градске 
изборне комисије.  
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-52/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  22.12.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА   
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 
 

 ЗОРИЦА ДЕНДА, дипл.правник, 
разрешава се дужности заменика члана Градске 
изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог одборничке групе За 
европски Зрењанин – Борис Тадић. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Зорица Денда је именована за заменика 
члана Градске изборне комисије у сталном 
саставу у Зрењанину, на предлог коалиције За 
европски Зрењанин – Борис Тадић 27.06.2008. 
године, Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 20/08). 
 Сходно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) чланове изборне комисије у сталном 
саставу именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника.  

Одборничка група За европски Зрењанин 
– Борис Тадић поднела је захтев да се Зорица 
Денда разреши дужности заменика члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину.  
  На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу заменика члана Градске изборне 
комисије.  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-53/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
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З Р Е Њ А Н И Н 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  22.12.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

ВЕСЕЛИН ПОПОВ, правник, именује 
се за заменика члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог 
одборничке групе За европски Зрењанин-Борис 
Тадић. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 
 Решењем Скупштине града Зрењанина 
број 06-59-3/08-I-04-01 од 27.06.2008. године 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 20/08) 
Зорица Денда, је именована за заменика члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину, на предлог коалиције За европски 
Зрењанин-Борис Тадић. 
 Одборничка група За европски 
Зрењанин-Борис Тадић, доставила је предлог да 
се уместо Зорице Денде за заменика члана 
Градске изборне комисије именује Веселин 
Попов. 
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању заменика члана  Градске изборне 
комисије.  
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-54/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 
члана 31. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 43. 
Пословника Скупштине града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 31/08 – 
Пречишћен текст) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  22.12.2010. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА   

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

ЗОРИЦА ДЕНДА, дипл. правник, 
именује се за члана Градске изборне комисије у 
сталном саставу у Зрењанину, на предлог 
одборничке групе За европски Зрењанин-Борис 
Тадић. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Сагласно члану 14. став 1. Закона о 
локалним изборима (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07) изборну комисију у сталном саставу 
чине председник и најмање шест чланова које 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у 
скупштини јединице локалне самоуправе, 
сразмерно броју одборника. 
 Одборничка група За европски 
Зрењанин-Борис Тадић, доставила је предлог да 
се за  члана Градске изборне комисије именује 
Зорица Денда.  
 На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о именовању  члана  Градске изборне комисије.  
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Вишем суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-55/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

310 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. 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, 12/07 и 17/07) и члана 17. 
Статута ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин, Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  22.12.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

БРАНИСЛАВ АНЧИЋ, представник 
запослених, разрешава се дужности члана 
Управног одбора ЈКП ''Водовод и канализација'' 
Зрењанин. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-56/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

311 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 11. 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, 12/07 и 17/07) и члана 17. 
Статута Јавног комуналног предузећа ''Водовод 
и канализација'' Зрењанин, Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  22.12.2010. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈА'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 
 

 ЉУБОМИР СРДИЋ, представник 
запослених, именују се за члана Управног одбор 
ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-57/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

312 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 4/02 и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  22.12.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
''ТОША ЈОВАНОВИЋ''  ЗРЕЊАНИН                

 
I 

 
 ГОРДАНА НИКОЛИН, правник, 
разрешава се дужности члана Надзорнoг одбора 
Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 
Зрењанин, на лични захтев.                                         
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II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-58/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

313 
 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина ('Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о 
оснивању Народног позоришта ''Тоша 
Јовановић'' (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02, 4/02 и 
''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 22.12.2010. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
''ТОША ЈОВАНОВИЋ''  ЗРЕЊАНИН                

 
I 

 
 СВЕТЛАНА БОЛТИЋ, дипл. ецц., 
именује се за члана Надзорнoг одбора Народног 
позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин.                                         
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-59/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон 

314 
На основу члана 55. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 

Зрењанина, на седници одржаној  22.12.2010. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МЛАДОСТ'' 
ТОМАШЕВАЦ 

 
I 

 
ЂОРЂЕ БАНКОВИЋ, менаџер трговине, 

разрешава се дужности члана  Школског одбора 
Основне  школе ''Младост'' Томашевац, као 
представник локалне самоуправе на лични 
захтев.              
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-60/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

315 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  22.12.2010. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МЛАДОСТ'' 
ТОМАШЕВАЦ 

 
I 

 
АНЂЕЛИЈА ВИЈАТОВ,  именује се за 

члана  Школског одбора Основне  школе 
''Младост'' Томашевац, као представник локалне 
самоуправе.              

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-61/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, ,с.р. 

316 
На основу члана 31. став 1. тачка 23. и 

члана 108. став 2. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној дана 22.12.2010. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О 
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА  

КОНТРОЛУ УТРОШКА СРЕДСТАВА У 
ВЕЗИ ФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ  

НОВЕ КОТЛАРНИЦЕ У ЈКП  
''ГРАДСКА ТОПЛАНА''  

ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

 СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о 
образовању Комисије за контролу утрошка 
средстава у вези финансирања изградње нове 
котларнице у ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин 
број: 06-118-28/10-I од 28.10.2010. године, 
објављена у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', број 18/10. 
  

Члан 2. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном  листу града 
Зрењанина''.  
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-141-62/10-I 
Дана: 22.12.2010. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

317 
На основу члана 48. и 108. став 3. 

Статута града Зрењанина («Службени лист града 
Зрењанина», бр.21/08), Градско веће на седници 
одржаној дана  21.12.2010. године донело је 
 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. УСВАЈА СЕ Локални акциони план за 
приступачност града Зрењанина за период 
2011-2013. године. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-144-10/10-III 
Дана: 21.12.2010.године    
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Др Милета Михајлов, с.р. 
 
 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 
ПРИСТУПАЧНОСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

ОД 2011. ДО 2013. ГОДИНЕ 
 

Уводна реч градоначелника 
 

Зрењанин је град свих својих грађана. 
Често се мисли да је приступачност тема која се 
тиче само особа са ограничењима у 
активностима јер су они највидљивија 
корисничка група изграђеног окружења и једна 
од ретких које се боре за побољшање у овој 
сфери. Међутим, интерес свих нас је да 
створимо окружење које одговара најширем 
могућем броју становника и у којем се нико неће 
осећати маргинализовано. 

Мишљења смо да би приступачност 
зграда, производа и услуга требало да буде узета 
у обзир већ на почетку у фази осмишљавања. 
Постојеће зграде такође треба прилагодити у 
складу са потребама свих грађана и грађанки. 

Залажемо се за стратегију дизајна за све 
која има за циљ да дизајн и састав различитих 
објеката, окружења, производа и услуга учини 
приступачним и разумљивим, као и 
употребљивим за сваког. Наш циљ је да 
изградимо приступачно окружење што значи да 
желимо да живимо и радимо у окружењу које 
уважава људске потребе. 

Приступачно окружење треба да уважава 
разноликост корисника, мора да буде безбедно и 
здраво, да буде функционално и омогућава лако 
сналажење и разумљивост. 

Када се уводе новине и жели да се 
промени постојећа пракса увек се поставља 
питање трошкова. Морамо рећи да евентуални 
додатни трошкови у краћем року могу 
средњорочно и дугорочно да се исплате. Треба 
да се сетимо да приступачност чини градове 
привлачнијим, како за људе који у њима живе, 
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тако и за потенцијалне посетиоце (јача локални 
туризам) и компаније или стручњаке који траже 
погодно окружење за покретање посла. 

Дизајн за све је од општег интереса. 
Одговорност за квалитет живота делимо сви, 
како заинтересовани актери тако и доносиоци 
одлука који имају утицаја на развој, спровођење 
и праћење политике и стратегија. 
 

Градоначелник 
Др Милета Михајлов 

 
Динамика израде плана 

 
У граду Зрењанину се у протеклом периоду 
радило на побољшању стандарда приступачност 
у погледу омогућавања приступности јавним 
површинама, институцијама и јавним 
предузећима, обезбеђивању несметаног и 
безбедног коришћења саобраћајница у граду 
постављањем осам звучних семафора и 
уклањањем (обарањем) великог броја ивичњака 
који су представљали сметњу и онемогућавали 
кретање лицима у колицима. Морамо истаћи да 
се приступачности јавља и у документу План 
развоја социјалне заштите општине Зрењанин 
где је један од означених оперативних циљева 
обезбеђивање приступачности града и 
насељених места.  

Као логичан наставак започетих 
оперативних задатака град Зрењанин је у марту 
2010. година приступио Мрежи градова и 
општина за све, пројекту који спроводи Центар 
Живети усправно из Новог Сада заједно са 
партнерима Покрајинским заводом за социјалну 
заштиту и Јужнобачким округом. 

Градоначелник је Решењем образовао 
координациони тим чији је задатак био да 
изради локални акциони план за приступачност. 
Тим је састављен од 6 именованих чланова 
представника јавних предузећа и установа као и 
невладиног сектора.  

Задатак тима су биле следеће 
активности: урадити анализу ситуације, 
одредити циљеве, осмислити стратегије, 
дефинисати акције и ресурсе како би се сачинио 
квалитетан акциони план 
Локални акциони план за приступачност је 
важан документ који град доноси и који треба да 
помогне бољем решавању проблема у овој 
области на локалном нивоу. План представља 
почетну тачку за реорганизацију области 
планирања како би се ближе одредиле потребе 
заједнице, а с друге стране има за циљ да се 
промовише укљученост свих друштвених група 
како би се осигурао и подигао квалитет живота 
грађана града Зрењанина.  

Кључно је било да избор стратешких 
циљева, специфичних циљева и задатака буде 
поткрепљен поузданим, тачним и релевантним 
информацијама. Стога су чланови тима на 
основу прикупљених података и информација 
припремили листу  пројеката који би ушли у 
Локални акциони план за приступачност и 
проследили је на поновни увид и процену 
осталим локалним актерима. Пристигле 
сугестије и информације су узете у обзир и 
уврштене у план.  

Од консултаната Центра Живети 
усправно из Новог Сада су добијени приручници 
и корисне сугестије што је било од велике 
помоћи приликом  писања локалног акционог 
плана. 

Локални акциони план за приступачност 
града Зрењанина садржи један стратешки циљ и 
7 специфичних циљева : 
СТРАТЕШКИ ЦИЉ: Повећање нивоа 
приступачности за све грађане 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: Донети одлуку на 
нивоу града Зрењанина о будућој примени 
концепта дизајна за све приликом изградње 
нових и адаптације старих објеката, формирања 
и увођења нових услуга као и код измена већ 
постојећих  
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: учинити приступачним 
информације презентоване на сајту градске 
управе 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Учинити приступачним 
услужни центар 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: обарање ивичњака на 
територији града Зрењанина 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5: Уклањање трафика 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 6: Прилагођавање 
објеката здравствене заштите према стандардима 
приступачности 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 7: Израда планова за 
вртиће и школе према стандардима 
приступачности 

Локални акциони план за приступачност 
града Зрењанина је резултат сарадње између 
низа партнера који су посвећени побољшању 
приступачности окружења као основни 
предуслов који гарантује једнаке прилике и пуно 
учешће свих грађана и грађанки. 
 

Општи подаци 
 

Град Зрењанин је привредни, културни, 
просветни, здравствени и спортски центар 
Средњег Баната. Град чини град Зрењанин са 14 
месних заједница и 22 насељена места. 

Зрењанин се налази на територији Баната 
у саставу АП Војводине и Републике Србије. 
Површина општине Зрењанин је 1.326 км2 што 
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износи око 8,3% од целе површине АП 
Војводине и по том критеријуму, друга је по 
величини општина у Републици. Површина 
општине Зрењанин је 1.326км2, од тога на 
пољопривредну површину отпада 84,8% 
површине (подаци из 2005.године). 

Град Зрењанин је смештен на обалама 
река Бегеј и Тиса. Географски положај је врло 
повољан јер се налази близу великих центара 
Београда од кога је удаљен од око 70км  и Новог 
Сада од кога је удаљен око 50км. На добар 
географски положај утиче и близина ЕУ 
(удаљеност је око 120км). Све ово чини 
Зрењанин важним транзиционим центром. 

Град Зрењанин је мултикултурална 
средина у којој живи преко 20 различитих 
народа, народности и етничких група. На 
територији града је у службеној употреби српски 
језик и ћирилично писмо, као и језици 
народности мађарски, румунски и словачки језик 
и њихова писма. Такође, настава у школама се 
осим на српском језику, изводи и на мађарском, 
румунском и словачком језику. 
Становништво града је старачко – 15,12% 
становника је млађе од 15 а 35,07 % становника 
је старије од 50 година. У граду Зрењанину живи 
63.788 мушкараца и 68.263 жена (тј. 52% од 
укупне популације су жене). У свим старосним 
групама до 39 година, мушкарци су 
заступљенији. У старосној групи од 49 до 59 
година учешће мушкараца и жена је уједначено, 
а у свим осталим старосним групама учешће 

жена је веће. Највећи број становника се налази 
у старосној групи од 45 до 49 година (8,6%). 

Највећи број становника у оквиру 
категорије лица од 45-49 година, укупно 11.321 
становника, што представља 8,6% становништва 
са подручја општине. Статистички налази 
потврђују бројност старије популације и ово 
треба узети у обзир када се одређују циљеви 
плана за приступачност. 

Питање приступачности је било важно 
питање за Зрењанин, али је у овом акционом 
плану оно обрађено на систематичнији и 
детаљнији начин него раније. Иако су 
направљени помаци у протеклој деценији на 
плану приступачности, неопходно је усвојити 
стандарде дизајна за све како би се систематично 
приступило његовом увођењу у свакодневни 
живот.   

Чланови тима који су радили на 
Локалном акционом плану за приступачност: 

1. Алма Ферхат, координатор тима 
2. Јелена Драгић,  Градска управа 

Зрењанин 
3. Владимир Панин,  Удружење слепих 

и слабовидих 
4. Маја Дрча,  Центар за социјални рад/ 

ОСШ «9.мај» 
5. Тихомир Ђурић,  Удружење 

параплегичара Баната 
6. Ненад Максић, Дирекција за 

изградњу града Зрењанина 
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Локални акциони план за приступачност  Зрењанин 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. : Повећање нивоа приступачности за све грађане   

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1: Донети одлуку на нивоу града Зрењанина о будућој примени концепта дизајна за све приликом 
изградње нових и адаптације старих објеката, формирања и увођења нових услуга као и код измена већ постојећих   

 ЗАДАТАК:  У току 2011.године радити на припремању услова за доношење одлуке о примени концепта дизајн за све 

Активности Перод  релизације 
(од-до) 

Индикатор Средство 
верификације 

Одговорна 
институција 

Партнери Извори средстава  

Буџет Други 
извори 

Контактирати све 
представнике 
релевантних 
институција (јавни 
сектор) 

Јануар –децембар 2011 Одржани 
састанци 

База 
прикупљених 
података, 
извештај о 
састанцима,  

ЛС Дирекција, 
Завод за заштиту 
споменика, 
Војводинапут, 
Центар живети 
усправно 
Локални НВО 
сектор 

  

Организовати 
састанак на тему 
универзалног 
дизајна и потребе 
прилагођавања 
постојећих и 
будућох објеката 

Јануар –децембар 2011 Организован 
састанак 

Извештај о 
састанку, листа 
присутних 

ЛС Дирекција, 
Завод за заштиту 
споменика, 
Војводинапут, 
Центар живети 
усправно 
Локални НВО 
сектор 

  

Одржати састанак 
са начелницом 
градске управе  

Јануар –децембар 2011 Организован 
састанак 

Извештај о 
састанку, листа 
присутних 

ЛС    

Донети одлуку о 
примени концепта 
дизајна за све 

Септембар-децембар 2011. 
године 

Изнети предло Донешено 
решење о 
одлуци 

ЛС    
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. : Повећање нивоа приступачности за све грађане   

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2: Учинити приступачним информације презентоване на сајту градске управе 

 ЗАДАТАК:  увођење приступачних формата информација на званичан сајт зрењанинске градске управе 

Активности Перод  релизације 
(од-до) 

Индикатор Средство 
верификације 

Одговорна 
институција 

Партнери Извори средстава  

Буџет Други 
извори 

Састанак са ИКТ 
службом 

Јануар-децембар 2011 Организован 
састанак, 
урађени 
извештаји са 
одржаних 
састанака  

Израђен план о 
допуни сајта 

ЛС, Радна група, 
ИКТ 

НВО, 
Консултантске 
организације које 
се баве питањима 
приступачности 

  

Доношење одлуке 
о допуни сајта 

Јануар-децембар 2011 Припрема 
одлуке 

Потписана 
одлука 

ЛС НВО   

Увођење говорних 
вести и 
информација  

Јануар-децембар 2011 Почетак 
радова 

Измењен сајт ЛС НВО   

Радити на даљем 
увођењу стандарда 
за веб 
приступачност 

Јануар-децембар 2011 Организовани 
састанци тима 
за 
приступачност 
и ИКТ службе 

Листа 
предлогжених 
измена, 
измењен сајт 

ЛС НВО   
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. : Повећање нивоа приступачности за све грађане   

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3: Учинити приступачним услужни центар 

 ЗАДАТАК:  Отворити улаз са постојећом рампом који води ка услужном центру 

Активности Перод  релизације 
(од-до) 

Индикатор Средство 
верификације 

Одговорна 
институција 

Партнери Извори средстава  

Буџет Други 
извори 

Донети одлуку о 
отварању врата и 
постављању 
обезбеђења 

Јануар –децембар 2011 Усвојена 
одлука 

Решење или 
закључак о 
усвајању 
одлуке 

ЛС Завод за заштиту 
споменика, 
Дирекција 
Локални НВО 
сектор 

  

Тендер за набавку 
врата 

Јануар –децембар 2011. Завршен 
тендер, 
изабрана 
понуда 

Позив за 
тендер,  

ЛС Завод за заштиту 
споменика, 
Дирекција 
Локални НВО 
сектор 

  

Поставити 
обавештајне табле 
на свим језицима 
који су у 
службеној 
употреби и на 
Брајевом писму 

Јануар –децембар 2011 Израђена табла Постављена 
табла 

ЛС Завод за заштиту 
споменика, 
Дирекција 
Локални НВО 
сектор 

  

Замена постојећих 
врата клизним 
вратима са 
аутоматским 
отварањем 

Јануар –децембар 2011 Замењена 
врата 

Постављена 
врата 

ЛС Завод за заштиту 
споменика, 
Дирекција 
Локални НВО 
сектор 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. : Повећање нивоа приступачности за све грађане   

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 4: Oбарање ивичњака на територији града Зрењанина 

 ЗАДАТАК:  У периоду 2011-2013 систематски и у неколико фаза приликом планираних и редовних одржавања путева имплементирати 
стандарде приступачности кроз обарање ивичњака 

Активности Перод  релизације 
(од-до) 

Индикатор Средство 
верификације 

Одговорна 
институција 

Партнери Извори средстава  

Буџет Други 
извори 

Успостављање 
контакта са 
Дирекцијом 

Јануар –јуни 2011 Урађени 
извештаји 

Извештаји са 
састанака 

ЛС Дирекција, Завод за 
заштиту споменика, 
Центар Живети 
усправно 
Локални НВО 
сектор 

  

Одређивање 
стандарда 
приступачности 
који се односе на 
обарање ивичњака  

Јуни 2011 –Јуни 2012 Одређени 
стандарди 

Урађен 
документ са 
утврђеним 
стандардима  

ЛС Дирекција, Завод за 
заштиту споменика, 
Центар Живети 
усправно 
Локални НВО 
сектор 

  

Прављење листе 
приоритета 

Јуни-децембар 2012 Направљена 
база података 

База података 
приоритета  

ЛС Дирекција, Завод за 
заштиту споменика, 
Центар Живети 
усправно 
Локални НВО 
сектор 

  

Организовање 
акције обарања 
ивичњака према 
урађеној листи 

2012-2013 Почетак 
радова на 
обарању 
ивичњака 

Оборени 
ивичњаци 

ЛС Дирекција, Завод за 
заштиту споменика, 
Центар Живети 
усправно 
Локални НВО 
сектор 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. : Повећање нивоа приступачности за све грађане   

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 5: Уклањање трафика  

 ЗАДАТАК:  У периоду 2011-2013 систематски и у неколико фаза приликом планираних и редовних одржавања путева и тротоара 
имплементирати стандарде приступачности кроз уклањање трафика које су постављене на неодговарајућим местима чим стварају препреку у 
кретању грађана 

Активности Перод  релизације 
(од-до) 

Индикатор Средство 
верификације 

Одговорна 
институција 

Партнери Извори средстава  

Буџет Други 
извори 

Прављење листе 
приоритета 

Јануар – децембар 2012. Састанци, 
извештаји, 
анализе, 
фотографије, 
урбанистички 
планови 

Листа 
приоритета, 
добијена 
сагласност 

ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика 
Локални НВО 
сектор 

  

Успостављање 
контакта са 
Дирекцијом 

Јануар – децембар 2012. Изведени 
трошкови 
радова, план 
локације за 
измештај, 

Дозвола, 
елаборат о 
изводљивости, 
трошковник 

ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика 
Локални НВО 
сектор 

  

Доношење одлуке 
о извођењу радова 

Јануар – децембар 2013. Одржан 
састанак на 
тему 
доношења 
одлуке 

Припремљена 
одлука или 
решење 

ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика 
Локални НВО 
сектор 

  

Уклањање и 
измештање 
означених трафика 

Јануар – децембар 2013. Почетак 
уклањања 
означених 
трафика 

Уклоњене 
трафике 

ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика 
Локални НВО 
сектор 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. : Повећање нивоа приступачности за све грађане   

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 6: Прилагођавање објеката здравствене заштите према стандардима приступачности 

 ЗАДАТАК:  У периоду 2011-2013 систематски приликом планираних санација и редовних одржавања здравствених објеката имплементирати стандарде 
приступачности као што су: доградња рампи, реконструкција унутрашњег простора ових објеката, уграђивање ручки на степеништу и у тоалетима. 

Активности Перод  релизације 
(од-до) 

Индикатор Средство 
верификације 

Одговорна 
институција 

Партнери Извори средстава  

Буџет Други 
извори 

Успостављање 
контаката са 
здравственим 
установама 

Јануар – децембар 2012. Одржани састанци са 
директорима  
здравствених 

Извештај ЛС Дирекција, Завод за заштиту 
споменика, стручњаци за 
приступачност, 
Локални НВО сектор 

  

Обилажење 
здравствених 
објеката 

Јануар – децембар 2012. Евиденција 
обилазака 

Евиденциона 
листа, 
фотографије 

ЛС Дирекција, Завод за заштиту 
споменика, 
стручњаци за 
приступачност, 
Локални НВО сектор 

  

Евидентирање 
потреба 

Јануар – децембар 2012. Прављење листе 
приоритетних школа 
за уређење 

Листа 
приоритета 

ЛС Дирекција, Завод за заштиту 
споменика, 
стручњаци за 
приступачност, 
Локални НВО сектор 

  

Израда ревизије 
приступачности 
објекта 

Јануар – децембар 2013. Израђен документ 
којим се утврђују 
потребне адаптације 
објекта 

Документ 
ревизије 

ЛС Дирекција, Завод за заштиту 
споменика, 
стручњаци за 
приступачност, 
Локални НВО сектор 

  

Планирање 
радова 

Јануар – децембар 2013. Почетак радова Добијене 
дозволе у 
одељењу за 
урбанизам 

ЛС Дирекција, Завод за заштиту 
споменика 
Школе, вртићи, 
Локални НВО сектор 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. : Повећање нивоа приступачности за све грађане   

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 7: Израда планова за вртиће и школе према стандардима приступачности 

 ЗАДАТАК:  У периоду 2011-2013 систематски приликом планираних и редовних одржавања санација школских и предшколских објеката 
имплементирати стандарде приступачности као што су: доградња рампи на главним и споредним улазима у школске и предшколске објекте и 
реконструкција унутрашњег простора ових објеката. 
Активности Перод  релизације 

(од-до) 
Индикатор Средство 

верификације 
Одговорна 
институција 

Партнери Извори средстава  

Буџет Други 
извори 

Успостављање 
контаката са 
школама 

Јануар – децембар 2012. Одржани 
састанци са 
директорима 
школа и 
психолошко-
педагошким 
службама 

Извештај ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика, 
школе, вртићи, 
Локални НВО 
сектор 

  

Евидентирање 
деце са тешкоћама 
у развоју 

Јануар – децембар 2012. Урађен 
обилазак 
школа 

Евиденциона 
листа 

ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика 
Школе, вртићи 
Локални НВО 
сектор 

  

Обилажење школа  Јануар – децембар 2012. Прављење 
листе 
приоритетних 
школа за 
уређење 

Листа 
приоритета 

ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика 
Школе, вртићи 
Локални НВО 
сектор 

  

Приступање 
радовима 

Јануар – децембар 2013. Почетак 
радова 

Добијене 
дозволе у 
одељењу за 
урбанизам 

ЛС Дирекција, Завод 
за заштиту 
споменика 
Школе, вртићи 
Локални НВО 
сектор 
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Након сравњивања штампане и 
електронске форме текстуалног дела Плана 
детаљне регулације који је саставни део Одлуке 
о доношењу Плана детаљне регулације 
„Обилазног пута око Зрењанина – Обилазнице“ 
под бројем: 06-130-2/10-I од 08.12.2010. године 
објављене у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', бр. 21/10, утврђено је да се у 
штампаној форми поткрала грешка па се даје 
 

И С П Р А В К А 
ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ''ОБИЛАЗНОГ 
ПУТА ОКО ЗРЕЊАНИНА – ОБИЛАЗНИЦЕ'' 
 

У текстуалном делу Плана детаљне 
регулације који је саставни део Одлуке о 
доношењу Плана детаљне регулације 
„Обилазног пута око Зрењанина – Обилазнице“, 
број: 06-130-2/10-I од 08.12.2010. године 
објављеној у ''Службеном листу града 
Зрењанина'', бр. 21/10, врше се следеће исправке:  
• На страни 3 иза текста ЈП „Дирекција за 

изградњу и уређење града Зрењанина“, 
Одељење за путеве и саобраћај, Зрењанин 
треба додати тачку са текстом: ''Војводина 
шуме'', Панчево, 01-35/12/2010 од 16. 06. 
2010.  
Из следећег става тачка: ''Војводина шуме'', 
Панчево, се брише. 

• На страни 15 у поглављу 6. 1. 2 – планирана 
саобраћајна инфраструктура, у ставу 6, иза 
речи „прописаним“, уместо речи 
„отресиштима“ треба да стоји 
„ прикључцима и то на укупно 4 једнострана 
укрштаја и 2 двострана укрштаја.“   

• На страни 19, у поглављу 7.1, став 7. 
„дефинисани појас експропријације...“, 
испред речи „појас“ додаје се реч 
„ земљишни“. Иза овог става додаје се нов 
став који гласи: „Земљишни појас рачунати 
минимално 1m од крајње тачке попречног 
профила планиране трасе обилазног пута 
око Зрењанина и још 3m планирани простор 
за планиране инфраструктурне системе, 
укупно 4m обострано.“ 

• На страни 21. у поглављу 7.2 иза последњег 
става додају се 3 нова става која гласе: „Ради 
изградње обилазног пута око Зрењанина – 
обилазнице потребно је формирати више 
грађевинских парцела. 
Новоформиране грађевинске парцеле 
формираће се пројектима парцелације и 
препарцелације, а у функцији дефинисане 
трасе предметног пута, која је одређена 
аналитичко-геодетским елементима 

(координатама) датим на графичким 
прилозима 5 и 6. 
Минимална ширина новоформираних 
грађевинских парцела износи 40m, осим на 
делу моста преко Бегеја, надвожњака преко 
пруге и моста преко Александровачког 
канала, где је ширина већа од 40m и 
одређена је у функцији тих планираних 
објеката.“ 

• На страни 22 у поглављу 7.3. на крају 
поглавља додаје се текст: „Посебни циљеви 
за заштиту природе и животне средине 
односе се на заштиту вода, ваздуха и 
земљишта и подразумевају спречавање 
даљег загађивања и довођење у реалне 
границе постојећег реализацијом следећих 
активности: 

• утврдити све загађиваче, извршити 
њихову категоризацију и у складу са 
важећим прописима и техничким 
достигнућима одредити начин и време 
престанка загађивања околине; 
• отпадне воде из индустрије и и 
домаћинстава упуштати у 
водотокове након пречишћавања; 
• смеће из домаћинстава одлагати на 
депоније које су лоциране на погодним 
местима – код депонија 
преимењивати прописану технологију 
• пошумљеност подручја повећати на 
6%.“ 

 
• На страни 23. у поглављу 7.5 у другом ставу 

иза речи „и о томе обавести“ уместо 
„Министарство за заштиту природе“ 
додаје се текст: „ надлежно министарство, 
у складу са Законом о заштити природе 
(Службени гласник Републике Србије бр. 
36/2009)“. 

• На страни 24. у поглављу 8.1.1 у ставу 1. 
тачка 2, уместо текста„леније и отресишта“, 
нови текст гласи: „некатегорисани путеви 
(леније) и отресишта“. 

• На страни 25. иза последње речи „истих“ у 
последњој тачки, додаје се нов текст:  
- „ укрштања са обилазним путем 

предвидети искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пута, 
управно на предметни пут у прописаној 
заштитној цеви 

- заштитна цев мора бити постављена на 
целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила, увећана за по 3m са 
сваке стране 

- минимална дубина предметних 
инсталација и заштитних цеви од 
најниже горње коте коловоза до горње 
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коте заштитне цеви износи 1.35-1.5m у 
зависности од конфигурације терена 

- минимална дубина предметних 
инсталација и заштитних цеви испод 
путног канала за одводњавање 
(постојећег или планираног) од коте дна 
канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1-2m 

- укрштаје планираних инсталација 
удаљити од укрштаја постојећих 
инсталација на минимално 10m 

• у зони постављања предметних 
инсталација поред и испод предметних 
државних путева првог реда потребно је: 
- обавезно резервисати земљиште за 

проширење предметних у зони 
раскрсница 

- усвојити ширине, подужне и попречне 
падове коловоза предметних путева у 
зони постављања предметних 
инсталација 

- предвидети у зони предметних укрштаја 
трајну и квалитетну заштиту и 

стабилизацију предметног државног 
пута.“ 

• Додавањем претходног текста, текст са 25-
те. се продужио и на 26-ту. нову страну, па 
се цртеж: „попречни профил пута“ са 26. 
преноси на 27. страну (јер он заузима целу 
страну), и даље су од 27-е. до краја све 
странице померене за по 1 број, тако да 
уместо одштампане 33 стране, план има 
нумерисане 34 стране (плус садржај 
графичких прилога). 
 

• На страни 31. (односно нова 32) у поглављу 
8.3.2. иза трећег става додат је нов став: 
„ Грађевинска линија: објекти предвиђени 
за изградњу не смеју бити на удаљености 
мањој од 20m поред предметне трасе која 
преузима ранг државног пута првог реда, 
рачунајући од спољне ивице земљишног 
појаса предметне трасе“. 

 
НАЧЕЛНИК  
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