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На основу члана 47. и 63. Закона о 
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 
54/09), члана 20. и 32. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07), 
чланa 31. тачка 2. и члан 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 08.10.2009. 
године,  донела је 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2009. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2009. годину (''Службени лист града Зрењанина'' 
– пречишћен текст, бр. 10/09) у члану 1. износ: 
''3.635.863.239'' замењује се износом: 
''3.249.552.905''. 
 

Члан 2.  
 
 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' економска класификација 711148 – 
Порез на непокретности на основу решења 
пореског органа износ: ''5.000'' замењује се 
износом: ''10.000'',  после економске 
класификације 711148 додаје се нова економска 
класификација 711161 – Порез на приходе од 
осигурања лица у износу од: ''50.000'', економска 
класификација 711181 – Самодопринос према 
зарадама запослених и по основу пензија на 
територији месне заједнице и општине износ: 
''217.160.000'' замењује се износом: ''210.000.000'', 
економска класификација 711182 - 
Самодопринос према зарадама запослених и по 
основу пензија на територији града износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''1.200.000'', 
економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''200.000'', економска класификација 711184 – 

Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''8.000.000'', економска 
класификација 711191- Порез на остале приходе 
износ: ''85.000.000'' замењује се износом: 
''90.000.000''. Укупно 711: износ: ''1.239.665.000'' 
замењује се износом: ''1.235.660.000''. Економска 
класификација 712112 – Порез на фонд зарада 
осталих запослених износ: ''1.000.000'' замењује 
се износом: ''500.000''. Укупно 712: износ: 
''1.012.000'' замењује се износом: ''512.000''. 
Економска класификација 713422 – Порез на 
пренос апсолутних права на акцијама и другим 
хартијама од вредности износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000'', економска 
класификација 713611 – Порез на акције на име и 
уделе износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''350.000''. Укупно 713: износ: ''280.110.000'' 
замењује се износом: ''281.360.000''. Економска 
класификација 714547- Накнада за загађивање 
животне средине износ: ''13.000.000'' замењује се 
износом: ''12.000.000'', економска класификација 
714562 – Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине износ: ''36.000.000'' 
замењује се износом: ''31.900.000''. Укупно 714: 
износ: ''129.031.000'' замењује се износом: 
''123.931.000''. Економска класификација 733146 
– Текући наменски трансфери у ужем смислу од 
АП Војводине у корист нивоа градова износ: 
''116.870.612'' замењује се износом: ''60.000.000'', 
после економске класификације 733146 додаје се 
нова економска класификација 733148 – 
Ненаменски трансфери од АП Војводине у 
корист нивоа градова у износу од: ''60.977.935''. 
Економска класификација 733156 – Текући 
наменски трансфери у ужем смислу од АП 
Војводина у корист нивоа општина износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''100.000'', 
економска класификација 733242 – Капитални 
трансфери од АП Војводина у корист нивоа 
градова износ: ''500.000.000'' замењује се износом 
од: ''180.000.000'', економска класификација 
733252 – Капитални наменски трансфери у ужем 
смислу од АП Војводине у корист нивоа општина 
износ: ''6.650.000'' замењује се износом од: 
''100.000''. Укупно 733: износ: ''848.850.000'' 

 



08. октобар 2009. год.       Број 14      Службени лист града Зрењанина                                      Страна 255 
 
замењује се износом: ''526.307.323''. Економска 
класификација 741141 – Приходи буџета града од 
камата на средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака износ: 
''16.000.000'' замењује се износом: ''18.000.000'', 
економска класификација 741151 – Приходи 
буџета општине од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака у износу од ''731.041'' замењује се 
износом од: ''100.000'', економска класификација 
741511- Накнада за коришћење минералних 
сировина износ: ''25.000.000'' замењује се 
износом: ''22.500.000''. Укупно 741: износ: 
''467.731.041'' замењује се износом: ''466.600.000''. 
Економска класификација 742142 – Приходи од 
давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе 
градови и индиректни корисници њиховог буџета 
износ: ''95.000.000'' замењује се износом: 
''113.500.000'', економска класификација 742152 – 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''100.000'',  економска класификација 
742153 – Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа општина износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''100.000'', 
економска класификација 742241 – Градске 
административне таксе износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''6.000.000'', економска 
класификација 742251 - Општинске 
административне таксе у износу од ''4.000.000'' 
замењује се износом од: ''100.000'', економска 
класификација 742253 – Накнада за уређивање 
грађевинског земљишта износ: ''277.131.198'' 
замењује се износом: ''230.054.841'', економска 
класификација 742351 – Приходи које својом 
делатношћу остваре органи и организације 
општина  износ од ''205.000'' замењује се износом 
од: ''100.000''. Укупно 742: износ: ''411.336.198'' 
замењује се износом: ''361.954.841''. Економска 
класификација 743351 - Приходи од новчаних 
казни изречених у прекршајном поступку за 
прекршаје прописане актом Скупштине општине, 
као и одузета имовинска корист у том поступку 
износ од ''1.000.000'' замењује се износом од: 
''100.000''. Укупно 743: износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''1.600.000''. После 
економске класификације укупно 743 додаје се: 
Економска класификација 744 - Добровољни 
трансфери од физичких и правних лица. После 
економске класификације 744  додаје се 
економска класификација 744141 – Текући 
добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова у износу од: 
''8.000.000''. После економске класификације 

744141 –додаје се Економска класификација 
744241 – Капитални добровољни трансфери од 
физичких и правних лица у корист нивоа градава 
у износу од: ''8.000.000'', после економске 
класификације 744241, додаје се Укупно 744 у 
износу од ''16.000.000''. Економска класификација 
745141 – Остали приходи у корист нивоа градова 
износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''7.900.000'', економска класификација 745151 – 
Остали приходи у корист нивоа општина износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''100.000''.  
Економска класификација 811141 – Примања од 
продаје непокретности у корист нивоа градова 
износ од: ''20.000.000'', замењује се износом: ''0''. 
Укупно 811: износ: ''20.000.000'' замењује се 
износом: ''0''. Став: Укупни приходи и примања 
без пренетих средстава из претходне године 
износ од ''3.588.395.239'', замењује се износом: 
''3.202.085.164''. Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година, износ: ''47.468.000'' 
замењује се износом: ''47.467.741''. Приходи и 
примања буџета, износ: ''3.635.863.239'' замењује 
се износом: ''3.249.552.905''. Додатни приходи 
буџетских корисника износ: ''608.325.129'' 
замењује се износом: ''644.895.134''. Укупни 
приходи и примања износ: ''4.244.188.368'' 
замењује се износом: ''3.894.448.039''.  
 
 У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''3.228.786.149'' замењује се износом: 
''2.843.510.905'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''168.945.046'' 
замењује се износом: ''189.294.524'', и колони 
Укупна средства износ: ''3.397.731.195''замењује 
се износом: ''3.032.805.429'', код eкономске 
класификације 410000 - Расходи за запослене у 
колони Средства из буџета износ: ''933.548.829'' 
замењује се износом: ''937.858.059'', у колони – 
Расходи и издаци из додатних прихода корисника 
износ: ''36.431.624''замењује се износом: 
''34.788.018'', у колони Укупна средства износ: 
''969.980.453''замењује се износом: ''972.646.077''. 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони – Расходи 
и издаци из додатних прихода корисника износ: 
''3.061.755'' замењује се износом: ''3.176.755'', у 
колони Укупна средства износ: ''713.794.582'' 
замењује се износом: ''713.909.582'', економска 
класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодаваца , а у колони – Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: '' 
506.678'' замењује се износом: ''527.263'', и у 
колони Укупна средства износ: ''127.220.920 '' 
замењује се износом: ''127.241.505'', економска 
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класификација 413 – Накнаде у натури у колони 
– Средства из буџета износ: ''1.938.560'' замењује 
се износом: ''6.184.300'', а у колони - Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''6.795.632'' замењује се износом: ''6.132.700'' а у 
колони Укупна средства износ: ''8.734.192'' 
замењује се износом: ''12.317.000'', економска 
класификација  414 – Социјална давања 
запосленима у колони - Средства из буџета 
износ: ''29.389.000'' замењује се износом: 
''29.468.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''20.833.382'' 
замењује се износом: ''20.972.300'' и у колони 
Укупна средства износ: ''50.222.382'' замењује се 
износом: ''50.440.300'', економска класификација  
415 – Накнада трошкова за запослене у колони - 
Средства из буџета износ: ''15.827.200''  замењује 
се износом: ''17.314.690'',  у колони – Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''4.975.500'' замењује се износом: ''3.853.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''20.802.700'' 
замењује се износом: ''21.167.690'', економска 
класификација 416 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи у колони Средства из 
буџета износ: ''27.947.000'' замењује се износом: 
''26.444.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ:  ''258.677'' 
замењује се износом: ''126.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''28.205.677'' замењује се 
износом: ''26.570.000''. 

Економска класификација  420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''768.247.320'' замењује се износом: 
''666.847.486'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''128.665.952'' 
замењује се износом: ''141.126.280'' и у колони 
Укупна средства износ: ''896.913.272'' замењује се 
износом: ''807.973.766''. 
  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''172.017.600''замењује се износом: ''153.892.180'', 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''28.213.351'' замењује се 
износом: ''29.858.300'' и у колони Укупна 
средства износ: ''200.230.951'' замењује се 
износом: ''183.750.480''.  

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
буџета износ: ''7.175.000''замењује се износом: 
''6.635.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.620.468'' 
замењује се износом: ''3.090.500'' и у колони 
Укупна средства износ: ''10.795.468'' замењује се 
износом: ''9.725.500''. 
         Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору  у колони Средства из буџета износ: 
''98.535.000''замењује се износом: ''94.271.119'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 

корисника износ: ''24.021.867'' замењује се 
износом: ''23.775.369'' и у колони Укупна 
средства износ: ''122.556.867'' замењује се 
износом: ''118.046.488''.  

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге  у колони Средства из 
буџета износ: ''137.143.000'' замењује се износом: 
''124.939.428'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''12.586.449'' 
замењује се износом: ''12.017.036'' и у колони 
Укупна средства износ: ''149.729.449'' замењује се 
износом: ''136.956.464''.  

Економска класификација  425 – Текуће 
поправке и одржавање  у колони Средства из 
буџета износ: ''323.108.520''замењује се износом: 
''258.829.980'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''24.606.420'' 
замењује се износом: ''35.892.675'', и у колони 
Укупна средства износ: ''347.714.940'' замењује се 
износом: ''294.722.655''. 
  Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета износ: 
''30.268.200''замењује се износом: ''28.279.779'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''35.617.397'' замењује се 
износом: ''36.492.400'' и у колони Укупна 
средства износ: ''65.885.597'' замењује се 
износом: ''64.772.179''. 
 Економска класификација 430000 – 
Амортизација и употреба средстава за рад- у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника  и у колони Укупна средства износ: 
''100.000'', замењује се износом: ''900.000'', 
економска класификација 431- Амортизација 
некретнина и опреме у колони Расходи и издаци 
из додатних прихода и у колони Укупна средства 
износ:''100.000'', замењује се износом: ''900.000''. 
  Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''143.000'' замењује се износом: 
''310.000'' а у колони Укупна средства износ: 
''3.743.000'' замењује се износом: ''3.910.000'', 
економска класификација 441 – Отплата домаћих 
камата у колони Расходи и издаци из додатних 
прихода корисника износ: ''123.000'' замењује се 
износом: ''300.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''1.723.000'' замењује се износом: 
''1.900.000'', економска класификација 444 – 
Пратећи трошкови задуживања у колони Расходи 
и издаци из додатних прихода корисника износ: 
''20.000'' замењује се износом: ''10.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''2.020.000'' замењује се 
износом: ''2.010.000''.   

Економска класификација 450000 - 
Субвенције у колони средства из буџета и колони 
укупна средства износ: ''411.550.000'' замењује се 
износом: ''339.877.000'', у колони Расходи и 
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издаци из додатних прихода корисника додаје се 
износ: ''8.903.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''411.550.000'' замењује се износом: 
''348.780.000''. 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони средства из буџета 
износ: ''411.550.000'' замењује се износом: 
''339.877.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника додаје се износ: 
''8.903.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''411.550.000'' замењује се износом: ''348.780.000''. 

Економска класификација 460000 - 
Донације,  дотације и трансфери  у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''985.697.000'' замењује се износом: 
''738.069.360'', економска класификација 463 - 
Текући трансфери осталим нивоима власти  у 
колони средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''985.697.000'' замењује се 
износом: ''738.069.360''.  

Економска класификација 470000 - 
Социјално осигурање и социјална заштита у 
колони средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''33.100.000'' замењује се 
износом: ''39.240.000'', економска класификација 
472- Накнада за социјалну заштиту из буџета у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''33.100.000'' замењује се 
износом: ''39.240.000''. 

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''76.640.000''замењује се износом: 
''104.019.000'',  у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.604.470'' 
замењује се износом: ''3.267.226'' и у колони 
Укупна средства износ: ''80.244.470'' замењује се 
износом: ''107.286.226'', економска класификација 
481 – Дотације невладиним организацијама у 
колони средства из буџета износ: ''11.280.000'' 
замењује се износом: ''11.695.000'',  у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода корисника 
износ: ''640.000'' замењује се износом: ''430.000'' и 
у колони Укупна средства износ: ''11.920.000'' 
замењује се износом: ''12.125.000''. 

Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне  у колони средства из 
буџета износ: ''27.510.000''замењује се износом: 
''24.594.000'',  у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''2.623.764'' 
замењује се износом: ''2.584.905'' и у колони 
Укупна средства износ: ''30.133.764'' замењује се 
износом: ''27.178.905''.  

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
средства из буџета износ: ''13.850.000'' замењује 
се износом: ''35.730.000'',  у колони Расходи и 

издаци из додатних прихода корисника износ: 
''340.706'' замењује се износом: ''253.321'' и у 
колони Укупна средства износ: ''14.190.706'' 
замењује се износом: ''35.982.321''.  

Eкономскa класификације 485 – Накнада 
штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''24.000.000'' замењује се 
износом: ''32.000.000''. 

Економска класификација 490000 - 
Средства резерве у колони средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''16.403.000'' 
замењује се износом: ''14.000.000''.  

Економска класификација 499 – Стална 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''4.000.000''.  

Економска класификација 499 - Текућа 
резерва у колони средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''10.403.000'' замењује се 
износом: ''10.000.000''.  

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''384.077.090'' замењује 
се износом: ''383.042.000'' у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''439.180.083'' замењује се износом: ''455.400.610'' 
и у колони Укупна средства износ: ''823.257.173'' 
замењује се износом: ''838.442.610''.  

Економска класификација 510000 – 
Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''378.627.090'' замењује се износом: 
''379.042.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''431.530.083'' 
замењује се износом: ''448.550.610'' и у колони 
Укупна средства износ: ''810.157.173'' замењује се 
износом: ''827.592.610''.  

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из буџета 
износ: ''358.784.090'' замењује се износом: 
''363.782.000'' у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''418.602.700'' 
замењује се износом: ''435.915.210'' и у колони 
Укупна средства износ: ''777.386.790'' замењује се 
износом: ''799.697.210''.  

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''16.743.000'' замењује се износом: ''12.610.000'' у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''12.275.383'' замењује се 
износом: ''12.183.400'' и у колони Укупна 
средства износ: ''29.018.383'' замењује се 
износом: ''24.793.400'', економска класификација 
515 – Нематеријална имовина у колони Средства 
из буџета износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''2.550.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''652.000'' 
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замењује се износом: ''452.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''3.652.000'' замењује се 
износом: ''3.002.000''.  

Економска класификација 520000 - у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''7.650.000'' замењује се 
износом: ''6.850.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''8.250.000'' замењује се износом: 
''7.450.000''.  

Економска класификација 523 – Залиха 
робе за даљу продају у колони Расходи и издаци 
из додатних прихода корисника и у колони 
Укупна средства износ: ''7.400.000'' замењује се 
износом: ''6.600.000''.  

Економска класификација 540000 – 
Природна имовина – у колони средства из буџета 
и  у колони Укупна средства износ: ''4.850.000'' 
замењује се износом: ''3.400.000'', економска 
класификација 541 – земљиште  у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''4.850.000'' замењује се износом: 
''3.400.000''. 

 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.635.863.239'' 
замењује се износом: ''3.249.552.905'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода корисника 
износ: ''608.325.129'' замењује се износом: 
''644.895.134'' и у колони Укупна средства износ: 
''4.244.188.368'' замењује се износом: 
''3.894.448.039''.  
 

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 Укупна примања износ: ''3.458.345.239'' 
замењује се износом: ''2.471.623.164'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''1.699.828.000'' замењује се износом: 
''1.690.961.000'', шифра економске класификације 
711 – Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке (осим самодоприноса) износ: 
''1.239.665.000'' замењује се износом: 
''1.016.260.000'', шифра економске класификације 
711180 - Самодопринос износ: ''228.460.000'' 
замењује се износом: ''219.400.000'', шифра 
економске класификације 713 – Порез на 
имовину износ: ''280.100.000'' замењује се 
износом: ''281.360.000'', шифра економске 
класификације 714 – Порез на добра и услуге 
(ПДВ и акцизе) износ: ''129.031.000'' замењује се 
износом: ''123.931.000'', шифра економске 
класификације 74 – Непорески приходи, од чега: 
износ: ''889.567.239'' замењује се износом: 
''254.254.841'', шифра економске класификације 
7411 – Наплаћене камате износ: ''16.731.041'' 
замењује се износом: ''18.100.000'', шифра 
економске класификације 7422 – Приходи од 
игара на срећу износ: ''283.862.239'' замењује се 
износом: ''236.154.841'', шифра економске 

класификације 8 – Примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''20.100.000'' 
замењује се износом: ''100.000'', шифра 
економске класификације 733 – Трансфери износ: 
''848.850.000'' замењује се износом: ''526.307.323'', 
Укупни издаци износ: ''3.612.863.239'' замењује 
се износом: ''3.226.552.905'', шифра економске 
класификације 4 – Текући расходи износ: 
''3.228.786.149'' замењује се износом: 
''2.841.910.105'', шифра економске класификације 
41 – Расходи за запослене износ: ''933.548.829'' 
замењује се износом: ''937.858.059'', шифра 
економске класификације 42 – Коришћење роба и 
услуга износ: ''768.247.320'' замењује се износом: 
''665.246.686'', шифра економске класификације 
45 – Субвенције износ: ''411.550.000'' замењује се 
износом: ''339.877.000'', шифра економске 
класификације 47 – Социјална заштита из буџета 
износ: ''33.100.000'' замењује се износом: 
''39.240.000'', шифра економске класификације 
48+49 – Остали расходи износ: ''93.043.000'' 
замењује се износом: ''118.019.000'', шифра 
економске класификације 4631+4641 – 
Трансфери износ: ''985.697.000'' замењује се 
износом: ''738.069.360'', шифра економске 
класификације 5 – Капитални издаци износ: 
''384.077.090'' замењује се износом: ''384.642.800'', 
Нето финансирање (1+2-3-4) износ: 
''3.535.345.239'' замењује се износом: 
''1.922.215.841''. 
 

Члан 3. 
 
 У глави ''II Посебан део''  вршиће се 
следеће измене и допуне:  
 У члану 3., у ставу 1., износ: 
''3.635.863.239'' замењује се износом: 
''3.249.552.905'' и износ: ''608.325.129'' замењује 
се износом: ''644.895.134''.   
 
 У истом члану у табеларном прегледу: 
 Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 - Вршиће се 
следеће измене и то: Економска класификација 
413000 – Накнаде у натури у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''25.000'' замењује се износом: ''100.000'', 
Економска класификација 415000 – Накнада 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''117.000'', 
Економска класификација 421000 – Стални 
трошкови  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''680.000'', Економска 
класификација 423000- Услуге по уговору у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''15.000.000'' замењује се 
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износом: ''14.000.000'', Економска класификација 
424000 – Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''300.000'' замењује се износом: ''100.000'', 
Економска класификација 426000 – Материјал у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''300.000'', Економска класификација 481000 – 
Дотације невладиним организацијама у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''1.700.000'', Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''40.000'' замењује се износом: ''10.000''.  

Извори финансирања за функцију 110 – 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за функцију 
110 износ: ''50.890.000'' замењује се износом: 
''48.882.000''. Извори финансирања за раздео 1. у 
редовима Приходи из буџета и Укупно за раздео 
1. у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''50.890.000'' замењује се 
износом: ''48.882.000''. 
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 130 - Врше 
се следеће измене: Економска класификација 
413000 – Накнаде у натури у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: ''1.000'' 
замењује се износом: ''85.000'', Економска 
класификација 415000 – Накнаде трошкова за 
запослене у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''62.000'' замењује 
се износом: ''87.000'', Економска класификација 
416000 - Награде запосленима и остали посебни 
расходи у колони средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0''. 
Економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.300.000'' замењује се износом: ''1.600.000'', 
Економска класификација 482000 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''40.000'' замењује се износом: ''70.000'', 
Економска класификација 499000 – Средства 
резерве-стална резерва у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''4.000.000'', 
економска класификација 499000 – Средства 
резерве-текућа резерва у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''10.403.000'' замењује се износом: ''10.000.000''.  

Извори финансирања за функцију 110, 
ред Приходи из буџета и ред Укупно за функцију 
110, у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''76.083.000'' замењује се 

износом: ''74.118.000''. Укупно за раздео 2. 
Градоначелник и Градско веће у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''76.083.000'' замењује се износом: ''74.118.000''. 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге - Вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411000 – Плате, додатци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''160.000.000'' замењује се износом: ''160.355.356'', 
Економска класификација 412000 – Социјални 
доприноси на терет послодавца у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''28.640.000'' замењује се износом: 
''28.878.950'', Економска класификација 413000 – 
Накнаде у натури у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''1.200.000'' 
замењује се износом: ''4.600.000'', Економска 
класификација 415000 – Накнаде трошкова за 
запослене у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''6.000.000'', Економска 
класификација 424000 – Специјализоване услуге 
у колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''2.400.000'' замењује се износом: 
''2.500.000'', Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''7.500.000'' замењује се износом: ''5.500.000'', 
Економска класификација 482000 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''600.000'', 
Економска класификација 483000 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''9.000.000'' замењује се износом: 
''33.000.000'', Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''9.000.000''.  

Укупно за раздео 3. Функционална 
класификација 130 – Градска управа – Опште 
услуге у колони средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''319.711.000'' замењује се 
износом: ''343.605.306''. 
 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 –
Социјална заштита - Вршиће се следеће измене:  
Економска класификација 463000 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Центар за социјални 
рад у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''26.014.000'' замењује се 
износом: ''26.122.000''. 
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 Укупно за раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 –Социјална 
заштита у колони средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''40.901.000'' замењује се 
износом: ''41.009.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 700 –Здравство 
- Вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 463000 – Трансфери осталим 
нивоима власти – средства за делатност 
примарне здравствене заштите у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''14.500.000'' замењује се износом: 
''12.350.000''.  

Укупно за раздео 3. Градска управа – 
Функционална класификација 700 –Здравство у 
колони средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''14.500.000'' замењује се 
износом: ''12.350.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 –Основно 
образовање - Вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463000 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''85.000.000'' 
замењује се износом: ''70.000.000'', Економска 
класификација 463000 – Накнаде трошкова 
запослених и ђацима у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''39.000.000'' замењује се износом: ''47.000.000'', 
Економска класификација 463 – Материјал у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''45.000.000'' замењује се 
износом: ''36.500.000''.  

Укупно за раздео 3. Градска управа – 
Функционална класификација 912 –Основно 
образовање у колони средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''186.000.000'' 
замењује се износом: ''170.500.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 –Средње 
образовање - Вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463000 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''38.000.000'' 
замењује се износом: ''32.000.000'', Економска 
класификација 463000 – Накнаде трошкова 
запослених и ђацима у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''44.000.000'' замењује се износом: ''47.000.000'', 
Економска класификација 463000 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''3.300.000'', 
Економска класификација 463000 – Материјал у 

колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''36.000.000'' замењује се 
износом: ''30.000.000''. Економска класификација 
463000 – Машине и опрема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: ''1.000'' 
замењује се износом: ''0''. 

Укупно за раздео 3. Градска управа – 
Функционална класификација 920 –Средње 
образовање у колони средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''129.695.000'' 
замењује се износом: ''118.994.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01 Народно позориште 
''Тоша Јовановић'' - Вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 415000 - Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''1.040.000'' замењује се износом: 
''1.534.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.440.000'' замењује се износом: ''1.934.000'', 
Економска класификација 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0''.  
Економска класификација 421000 – Стални 
трошкови у колони средства из буџета  износ од 
''6.380.000'' замењује се износом: ''5.880.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''6.580.000'' 
замењује се износом: ''6.080.000'', Економска 
класификација 422000 – Трошкови путовања у 
колони Средства из буџета износ: ''1.100.000'' 
замењује се износом: ''665.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''1.400.000'' замењује се износом: 
''965.000'', Економска класификација 423000 - 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
износ: ''7.900.000'' замењује се износом: 
''7.450.000'', у колони Укупна средства износ: 
''10.800.000'' замењује се износом: ''10.350.000'', 
Економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''350.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.420.000'' замењује се износом: ''770.000'', 
Економска класификација 425000 – Текуће 
поправке у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''250.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''450.000'', Економска 
класификација 426000 – Материјал у колони 
Средства из буџета износ: ''2.400.000'' замењује се 
износом: ''1.580.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''2.180.000'', Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони средства 
из буџета износ: ''180.000'' замењује се износом: 
''230.000'' у колони Укупна средства износ: 
''225.000'' замењује се износом: ''275.000'', 
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Економска класификација 511000 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из буџета 
износ: ''3.300.000'' замењује се износом: 
''3.330.000'', у колони Укупна средства износ: 
''3.400.000'' замењује се износом: ''3.430.000'', 
Економска класификација 512000 – Машине и 
опрема у колони Средства из буџета износ: 
''2.500.000'' замењује се износом: ''30.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''2.800.000'' 
замењује се износом: ''330.000''.  

Укупно за главу 3.01 у колони Средства 
из буџета износ: ''92.571.000'' замењује се 
износом: ''87.569.000'', у колони Укупно износ: 
''100.271.000'' замењује се износом: ''95.269.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 
''Жарко Зрењанин'' - Вршиће се следеће 
измене: Eкономска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''690.000'' замењује се 
износом: ''530.000'' у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.264.736'' замењује се износом: 
''2.264.800'', у колони Укупна средства износ: 
''2.954.736'' замењује се износом: ''2.794.800'',  
Економска класификација 415000 - Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''251.000'' замењује се износом: 
''517.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''700.000'' замењује се износом: ''0'' и у колони 
Укупна средства износ: ''951.000'' замењује се 
износом: ''517.000'', Економска класификација 
416000 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства, износ: ''1.000'' замењује се 
износом: ''0''.  Економска класификација 423000 - 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''2.300.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''540.000'' замењује се износом: ''240.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''3.040.000'' 
замењује се износом: ''2.540.000'', Економска 
класификација 424000 - Специјализоване услуге 
у колони Средства из буџета износ: ''1.600.000'' 
замењује се износом: ''1.340.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''1.870.000'' замењује се 
износом: ''1.610.000'', Економска класификација 
425000 – Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета износ: ''300.000'' замењује се 
износом: ''200.000'' у колони Укупна средства 
износ: ''400.000'' замењује се износом: ''300.000'', 
Економска класификација 426000 – Материјал у 
колони Средства из буџета износ: ''900.000'' 

замењује се износом: ''800.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''200.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''1.400.000'' замењује се износом: 
''1.000.000'', Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''240.000'' замењује се износом: 
''40.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''440.000'' замењује се износом: ''240.000'', 
Економска класификација 515000 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''900.000'' замењује се износом: 
''450.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''1.400.000'' 
замењује се износом: ''750.000'', Економска 
класификација 523000 – Залихе робе за даљу 
продају у колони средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.100.000'' замењује се износом: ''800.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''1.100.000'' 
замењује се износом: ''800.000''.  

Укупно за главу 3.02 у колони Средства 
из буџета износ: ''30.412.000'' замењује се 
износом: ''29.407.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''6.914.736'' замењује се износом: 
''4.914.800'' и у колони Укупно износ: 
''37.326.736'' замењује се износом: ''34.321.800''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.03 Народни музеј. Вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 
414000 – Социјална давања запосленима, у 
колони Средства из буџета износ: ''650.000'' 
замењује се износом: ''355.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''1.950.000'' замењује се износом: 
''1.655.000'', Економска класификација 415000 - 
Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''490.000'' замењује се износом: ''860.000'',  
Економска класификација 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства, 
износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0''. 
Економска класификација 421000 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''4.641.000'' замењује се износом: ''4.141.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''4.914.300'' 
замењује се износом: ''4.414.300'', Економска 
класификација 424000 - Специјализоване услуге 
у колони Средства из буџета износ: ''775.000'' 
замењује се износом: ''475.000'', у колони Укупна 
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средства износ: ''1.335.000'' замењује се износом: 
''1.035.000'', Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање у колони Средства 
из буџета износ: ''700.000'' замењује се износом: 
''600.000'', у колони Укупна средства износ: 
''752.300'' замењује се износом: ''652.300'', 
Економска класификација 426000 – Материјал у 
колони Средства из буџета износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''700.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''1.394.000'' замењује се износом: 
''1.094.000'', Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета  износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''50.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''41.728'' замењује се износом: 
''41.800'' и у колони Укупна средства износ: 
''141.728'' замењује се износом: ''91.800'', 
Економска класификација 512000 – Машине и 
опрема у колони Средства из буџета износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''234.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''406.000'' 
замењује се износом: ''240.000''. 

Укупно за главу 3.03 у колони Средства 
из буџета износ: ''40.673.000'' замењује се 
износом: ''39.331.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.632.328'' замењује се износом: 
''3.632.400'' и у колони Укупно износ: 
''44.305.328'' замењује се износом: ''42.963.400''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 Савремена галерија. 
Вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 414000 – Социјална давања 
запосленима, у колони Средства из буџета износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''0'', у колони 
Укупна средства износ: ''301.000'' замењује се 
износом: ''300.000'', Економска класификација 
415000 - Накнаде трошкова за запослене у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''158.000'' замењује се износом: 
''248.000'',  Економска класификација 416000 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи у 
колони Средства из буџета износ: ''1.000'' 
замењује се износом: ''0'', у колони Укупна 
средства износ: ''51.000'' замењује се износом: 
''50.000'', Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''110.000'', 
у колони Укупна средства износ: ''330.000'' 
замењује се износом: ''240.000''. 

Укупно за главу 3.04 у колони Средства 
из буџета износ: ''17.752.000'' замењује се 
износом: ''17.750.000'' и у колони Укупно износ: 
''19.752.000'' замењује се износом: ''19.750.000''. 
 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.05 Културни центар - Вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
412000 – Социјални доприноси на терет 
послодавца,  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''3.260.000'' 
замењује се износом: ''3.256.000'', Економска 
класификација 415000 - Накнаде трошкова за 
запослене у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''600.000'' 
замењује се износом: ''800.000'', економска 
класификација 416000 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства, износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''0''. Економска 
класификација 421000 – Стални трошкови у 
колони средства из буџета износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''6.500.000''  у колони 
Укупна средства износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''7.500.000'', Економска класификација 
422000 – Трошкови путовања  у колони средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно износ: ''400.000'' 
замењује се износом: ''200.000'', Економска 
класификација 423000 - Услуге по уговору у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.700.000'' 
замењује се износом: ''2.000.000'' и у колони 
Укупно износ: ''2.900.000'' замењује се износом: 
''3.200.000'', Економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''4.550.000'', 
Економска класификација 425000 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''120.000'', у колони Укупна средства износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''220.000'', 
Економска класификација 426000 – Материјал, у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''150.000'' 
замењује се износом: ''250.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''500.000'', после Економске 
класификације 426000 додаје се Економска 
класификација 441000 – Отплата домаћих камата 
у колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало,  и у колони Укупна 
средства износ: ''90.000'', Економска 
класификација 482000 – Порези, обавезне таксе и 
казне, у колони Средства из буџета износ: 
''300.000'', замењује се износом: ''14.000'',  у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''10.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''24.000'', Економска класификација 512000 – 
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Машине и опрема у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''100.000'' замењује се износом: 
''250.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''350.000''. 

Укупно за главу 3.05 у колони Средства 
из буџета износ: ''37.025.000'' замењује се 
износом: ''34.804.000'',  у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''3.950.000'' замењује се износом: 
''3.900.000'' и у колони Укупно износ: 
''40.975.000'' замењује се износом: ''38.704.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД - 
Вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 415000 – Накнаде трошкова за 
запослене, у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства износ: ''35.000'' замењује се 
износом: ''55.400'', економска класификација 
416000 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи, у колони Укупна средства, износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''0''. Економска 
класификација 421000 – Стални трошкови  у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''550.000'' 
замењује се износом: ''442.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.392.000'', Економска класификација 
424000 - Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''2.550.000'', Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''1.000'' замењује се 
износом: ''0''. 

Укупно за главу 3.06 у колони Средства 
из буџета износ: ''7.029.000'' замењује се износом: 
''6.597.400'' у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''550.000'' замењује се износом: ''442.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.579.000'' замењује се 
износом: ''7.039.400''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.07 Позориште ''МАДАЧ'' - 
Вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 413000 – Накнаде у натури у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0''. 
Економска класификација 414000 – Социјална 
давања запосленима, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''175.000'' замењује се износом: ''150.000'', 
Економска класификација 415000 – Накнаде 

трошкова за запослене, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''35.000'' замењује се износом: ''58.400'', 
Економска класификација 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''0''. Економска 
класификација 422000 – Трошкови путовања, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''170.000'', Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема, у колони Средства из буџета 
износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0'', у колони 
Укупна средства износ: ''21.000'' замењује се 
износом: ''20.000''. 

Укупно за главу 3.07 у колони Средства 
из буџета износ: ''3.952.304'' замењује се износом: 
''3.917.704'' и у колони Укупно износ: ''4.152.304'' 
замењује се износом: ''4.117.704''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.08 Историјски архив - 
Вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411000 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде), у колони Средства из буџета 
износ: ''13.015.000'' замењује се износом: 
''12.659.644'', у колони Укупна средства износ: 
''14.848.600'' замењује се износом: ''14.493.244'', 
Економска класификација 412000 – Социјални 
доприноси на терет послодавца, у колони 
Средства из буџета износ: ''2.745.000'' замењује се 
износом: ''2.510.050'', у колони Укупна средства 
износ: ''2.956.200'' замењује се износом: 
''2.721.250'', Економска класификација 413000 – 
Накнаде у натури, у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''10.560'' 
замењује се износом: ''35.300'', Економска 
класификација 415000 - Накнаде трошкова за 
запослене, у колони Средства из буџета износ: 
''171.000'' замењује се износом: ''269.890'' и у 
колони Укупна средства износ: ''393.000'' 
замењује се износом: ''491.890'', Економска 
класификација 416000 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0''. 
Економска класификација 421000 – Стални 
трошкови, у колони Средства из буџета износ: 
''320.000'' замењује се износом: ''308.580'' и у 
колони Укупна средства износ: ''619.000'' 
замењује се износом: ''607.580'', Економска 
класификација 423000 - Услуге по уговору,  у 
колони Средства из буџета износ: ''812.000'' 
замењује се износом: ''1.342.119'' и у колони 
Укупна средства износ: ''1.636.000'' замењује се 
износом: ''2.166.119'', Економска класификација 
424000 - Специјализоване услуге, у колони 
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Средства из буџета износ: ''594.000'' замењује се 
износом: ''309.428'' и у колони Укупна средства 
износ: ''1.004.000'' замењује се износом: 
''719.428'', Економска класификација 426000 – 
Материјал, у колони Средства из буџета износ: 
''490.000'' замењује се износом: ''231.579'' и у 
колони Укупна средства износ: ''658.000'' 
замењује се износом: ''399.579'', Економска 
класификација 512000 – Машине и опрема, у 
колони Средства из буџета износ: ''100.000'' 
замењује се износом: ''1.000'' и у колони Укупна 
средства износ: ''540.000'' замењује се износом: 
''441.000''. 

Укупно за главу 3.08 у колони Средства 
из буџета износ: ''18.260.560'' замењује се 
износом: ''17.669.590'' и у колони Укупно износ: 
''23.030.360'' замењује се износом: ''22.439.390''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.09 Завод за заштиту 
споменика кулутуре - Вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 415000 - 
Накнаде трошкова за запослене, у колони 
Средства из буџета износ: ''61.200'' замењује се 
износом: ''140.000'' у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''20.000'', и у колони 
Укупна средства износ: ''61.200'' замењује се 
износом: ''160.000'', Економска класификација 
416000 – Награде запосленима и остали посебни 
расходи, у колони Средства из буџета износ: 
''1.000'' замењује се износом: ''0'', Економска 
класификација 421000 – Стални трошкови, у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''478.000'' 
замењује се износом: ''378.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''855.000'' замењује се 
износом: ''755.000'', Економска класификација 
422000 – Трошкови путовања, у колони Средства 
из буџета износ: ''35.000'' замењује се износом: 
''10.000'' и у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''393.000'' замењује се износом: ''373.000'' у 
колони Укупна средства износ: ''428.000'' 
замењује се износом: ''383.000'', Економска 
класификација 423000 - Услуге по уговору, у 
колони Средства из буџета износ: ''1.500.000'' 
замењује се износом: ''1.481.000'', у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''785.000'' замењује се 
износом: ''948.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''2.285.000'' замењује се износом: 
''2.429.000'', Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање, у колони средства 
из буџета износ: ''220.000'' замењује се износом: 
''180.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''3.043.120'' замењује се износом: ''3.003.120'', 

Економска класификација 426000 – Материјал, у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''370.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''670.000''. 

Укупно за главу 3.09 у колони Средства 
из буџета износ: ''12.756.200'' замењује се 
износом: ''12.750.000'', Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''6.971.620'' замењује се износом: ''7.204.620'' и у 
колони Укупно износ: ''19.727.820'' замењује се 
износом: ''19.954.620''. 
 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ – УКУПНО 
КУЛТУРА у колони Средства из буџета износ: 
''260.431.064'' замењује се износом: ''249.795.694'', 
у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''36.688.484'' 
замењује се износом: ''34.763.620'' и у колони 
Укупно износ: ''297.119.548'' замењује се 
износом: ''284.559.314''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Физичка 
култура - Вршиће се следеће измене и то: 
Економска класификација 415000 – Накнаде 
трошкова за запослене, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''933.000'', 
Економска класификација 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи, у колони 
Средства из буџета износ: ''1.000'' замењује се 
износом: ''0'',  Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови, у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''35.200.000'' 
замењује се износом: ''32.200.000''. 

Укупно за главу 3.10 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''133.065.000'' замењује се износом: ''129.997.000''. 

 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.11 
Предшколско образовање - Вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 413000 – 
Накнаде у натури, у колони Средства из буџета 
додаје се износ: ''663.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''6.281.632'' замењује се износом: 
''5.618.700'' у колони Укупна средства износ: 
''6.281.632'' замењује се износом: ''6.281.700'', 
Економска класификација 414000 – Социјална 
давања запосленима, у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''13.132.513'' замењује се износом: 
''13.132.500'' и у колони Укупна средства износ: 
''14.652.513'' замењује се износом: ''14.652.500'', 
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Економска класификација 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи, у колони 
Средства из буџета износ: ''2.122.000'' замењује се 
износом: ''633.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''132.677'' замењује се износом: ''0'', 
у колони Укупна средства износ: ''2.254.677'' 
замењује се износом: ''633.000'', Економска 
класификација 421000 – Стални трошкови, у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''16.740.551'' 
замењује се износом: ''16.741.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''16.826.551'' замењује се 
износом: ''16.827.000'', Економска класификација 
422000 – Трошкови путовања, у колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало, и у колони Укупна средства износ: 
''692.468'' замењује се износом: ''692.500'', 
Економска класификација 423000 - Услуге по 
уговору, у колони Средства из буџета додаје се 
износ: ''1.489.000'', у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.700.000'' замењује се износом: 
''1.832.700'', и у колони Укупна средства износ: 
''1.700.000'' замењује се износом: ''3.321.700'', 
Економска класификација 424000 - 
Специјализоване услуге, у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''2.858.949'' замењује се износом: 
''2.859.000'' у колони Укупна средства износ: 
''3.043.949'' замењује се износом: ''3.044.000'', 
Економска класификација 425000 – Текуће 
поправке и одржавање, у колони Средства из 
буџета износ: ''3.400.000'' замењује се износом: 
''2.737.000'', у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''3.400.000'' замењује се износом: ''4.063.000'', 
Економска класификација 426000 – Материјал, у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''26.090.397'' 
замењује се износом: ''26.090.400'' и у колони 
Укупна средства износ: ''26.690.397'' замењује се 
износом: ''26.690.400'', Економска класификација 
482000 – Порези, обавезне таксе и казне, у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало и у колони Укупна 
средства износ: ''78.836'' замењује се износом: 
''78.900'', Економска класификација 483000 – 
Новчане казне и пенали,  у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупна средства износ: 
''95.706'' замењује се износом: ''95.700'', 
Економска класификација 512000 – Машине и 
опрема, у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупна средства износ: ''2.376.383'' замењује се 
износом: ''2.376.400''. 

Укупно за главу 3.11 у колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''73.731.245'' замењује се износом: 
''73.731.933'', и колони Укупна средства износ: 
''268.251.245'' замењује се износом: ''268.251.933''.    

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 910 –
Предшколско и основно образовање, Глава 
3.12 Друштвена брига о деци – остало - Вршиће 
се следеће измене: после Економске 
класификације 412000 - додаје се Економска 
класификација 414000 – Социјална давања, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства додаје се износ од: ''160.000'', Економска 
класификација 416000 – Награде запосленима и 
остали посебни расходи, у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0'', 
Економска класификација 472000 – Накнаде за 
социјалну заштиту из буџета у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''25.000.000'' замењује се износом: ''27.840.000''.  

Укупно за раздео 3. Функционална 
класификација 910 – Предшколско и основно 
образовање, Глава 3.12 Друштвена брига о деци - 
остало  у колони средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''58.106.000'' замењује се 
износом: ''61.105.000''. 
 

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: Економске класификације 
481000 – Специјализоване услуге, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''200.000'' замењује се износом: ''250.000''. 

Укупно за раздео 3. 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 
у колони средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''3.770.000'' замењује се износом: 
''3.820.000''. 
 

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 2009. годину - Вршиће се 
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следеће измене: Економске класификације 
481000 – Специјализоване услуге, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''6.165.000''. 

Укупно за раздео 3. 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 2009. 
годину у колони средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''6.165.000''. Укупно за функционалну 
класификацију 110 – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и 
спољни послови, у колони средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''8.770.000'' 
замењује се износом: ''9.985.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, Глава 3.15 Услуге емитовања и 
издаваштва - Вршиће се следеће измене: 
Економске класификације 451000 – Текуће 
субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама, у колони Средства из буџета 
износ: ''16.804.000'' замењује се износом: 
''18.004.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ ''8.903.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''16.804.000'' замењује се износом: 
''26.907.000''. 

Укупно за раздео 3. Функционална 
класификација 830 – Јавно информисање, Глава 
3.15 Услуге емитовања и издаваштва у колони 
средства из буџета износ: ''23.304.000'' замењује 
се износом: ''24.504.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ ''8.903.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''23.304.000'' замењује се 
износом: ''33.407.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа, Глава 3.16 
Буџетски фондови, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице - 
Вршиће се следеће измене: Економске 
класификације 425000 – Фонд за корићење 
добара од општег интереса у производњи 
електричне енергије и производњи нафте и гаса, 
у колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''25.000.000'' замењује се 
износом: ''22.500.000''. 

Укупно за економску класификацију 620 
– Развој заједнице у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''25.000.000'' 
замењује се износом: ''22.500.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа, Глава 3.16 
Буџетски фондови, функционална 
класификација 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту - Вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 
472000 – Фонд за стипендирање талентованих 
ученика, у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''5.700.000'' замењује се 
износом: ''9.000.000''. 

Укупно за економску класификацију 090 
– Социјална заштита некласификована на другом 
месту у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''5.700.000'' замењује се 
износом: ''9.000.000''. 
 Укупно за главу 3.16 Буџетски фондови 
износ: ''32.200.000'' замењује се износом: 
''33.000.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.17 Месне заједнице - 
Вршиће се следеће измене:  

МЗ ''Арадац'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''964.150'' 
замењује се износом: ''685.700'', економска 
класификација 425000 – Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''146.300'' замењује се износом: 
''92.500'', економска класификација 463000 - 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''6.100.000'' замењује се износом: ''5.500.000''. 
Укупно МЗ ''Арадац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''7.210.450'' замењује се износом: ''6.278.200''. 
    МЗ ''Банатски Деспотовац'' – Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''544.900'' замењује се износом: ''387.600'', 
економска класификација 425000 – Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''77.000'' замењује 
се износом: ''30.100'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''4.200.000'' замењује се износом: ''4 000.000''. 
Укупно МЗ ''Банатски Деспотовац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''4.821.900'' замењује се износом: 
''4.417.700''.  

МЗ ''Бело Блато'' - Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупна средства износ: 
''456.250'' замењује се износом: ''324.500'',  
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољоприреде и самосталних 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''77.000'' замењује 
се износом: ''42.400'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''3.200.000'' замењује се износом: ''2.800.000''. 
Укупно МЗ ''Бело Блато'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''3.733.250'' замењује се износом: ''3.166.900''.   
 МЗ ''Ботош'' - Економска класификација 
425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''705.700'' 
замењује се износом: ''501.900'', економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''30.800'' замењује се износом: 
''20.600'', економска класификација 463000 - 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.760.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 
Укупно МЗ ''Ботош'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупна средства износ: ''2.496.500'' 
замењује се износом: ''2.022.500''. 
 МЗ ''Елемир'' - Економска класификација 
425000- Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: 
''1.083.250''замењује се износом: ''770.500'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''107.800'' 
замењује се износом: '' 61.300''. економска 
класификација 463000 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''9.400.000'' замењује се износом: 
''9.000.000''.Укупно МЗ ''Елемир''у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''10.591.050'' замењује се износом: 
''9.831.800''. 
 МЗ ''Ечка'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: 
''881.350''замењује се износом: ''626.800'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: 
''149.800''замењује се износом: ''97.300'', 
економска класификација 463000 - Месни 

самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: 
''7.000.000''замењује се износом: ''6.800.000''. 
Укупно МЗ ''Ечка'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: 
''8.031.150''замењује се износом: ''7.524.100 ''. 
 МЗ ''Јанков Мост'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''316.150''замењује се износом: ''224.900'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''4.340'' замењује 
се износом: ''2.700'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''400.000''. Укупно 
МЗ ''Јанков Мост'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''820.490'' 
замењује се износом: ''627.600''. 
 МЗ ''Клек'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: 
''653.200''замењује се износом: ''465.000'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''70.000'' замењује 
се износом: ''48.200'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''8.000.000''замењује се износом: ''7.600.000''. 
Укупно МЗ ''Клек'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''8.723.200'' 
замењује се износом: ''8.113.200''. 
 МЗ ''Книћанин'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''615.850'' замењује се износом: ''438.000'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''53.900'' замењује 
се износом: ''27.400'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.700.000''. 
Укупно МЗ ''Книћанин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''2.669.750'' замењује се износом: ''2.165.400''.  
 МЗ ''Лазарево'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупна средства износ: 
''648.850''замењује се износом: ''461.500'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''215.600'' 
замењује се износом: ''134.000''. Економска 
класификација 463000 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''7.900.000'' замењује се износом: 
''7.600.000''. Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''8.764.450'' замењује се износом: 
''8.195.500''.  

МЗ ''Лукино Село'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''414.550'' замењује се износом: ''295.000'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''23.100'' замењује 
се износом: ''12.400'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''700.000'' замењује се износом: ''550.000''. Укупно 
МЗ ''Лукино Село'' у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''1.137.650'' 
замењује се износом: ''857.400''.  
 МЗ ''Лукићево'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''506.650'' замењује се износом: ''360.400'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''70.000'' замењује 
се износом: ''45.000'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''4.000.000'' замењује се износом: ''3.800.000''. 
Укупно МЗ ''Лукићево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''4.576.650'' замењује се износом: ''4.205.400''. 
 МЗ ''Меленци'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.698.100''замењује се износом: ''1.208.000'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''77.000'' замењује 
се износом: ''19.700'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 

''300.000'' замењује се износом: ''200.000''. Укупно 
МЗ ''Меленци'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''2.075.100'' 
замењује се износом: ''1.427.700''.  
 МЗ ''Михајлово'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''354.250'' замењује се износом: ''252.000'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''9.240'' замењује 
се износом: ''5.600'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.400.000'' замењује се износом: ''1.200.000''. 
Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.763.490'' замењује се износом: ''1.457.600''. 
 МЗ ''Орловат''- Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''551.350'' 
замењује се износом: ''393.000'', економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''14.000'' замењује се износом: 
''4.000'', економска класификација 463000 - 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: ''7.000'' 
замењује се износом: ''2.360''. Укупно МЗ 
''Орловат'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''572.350'' 
замењује се износом: ''399.360''.  
 МЗ ''Перлез'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: 
''1.069.150''замењује се износом: ''760.500'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности  у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''189.000'' 
замењује се износом: ''73.800''. Укупно МЗ 
''Перлез'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''4.558.150'' замењује се 
износом: ''4.134.300''. 
 МЗ ''Стајићево'' - Економска 
класификација 425000 - Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''755.500''замењује се износом: ''537.300'', 
економска класификација 425000- Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
уколони Укупна средства износ: 
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''127.050''замењује се износом: ''77.600'', 
економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''3.300.000'' 
замењује се износом: ''3.200.000''. Укупно МЗ 
''Стајићево'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''4.182.550'' 
замењује се износом: ''3.814.900''. 
 МЗ ''Тараш'' - Економска класификација 
425000 - Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''498.850'' 
замењује се износом: ''354.800'', економска 
класификација 425000- Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''44.800'' замењује се износом: 
''15.500'', економска класификација 463000 - 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.400.000''. 
Укупно МЗ ''Тараш'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупна средства износ: ''2.043.650'' 
замењује се износом: ''1.770.300''. 
 МЗ ''Томашевац'' - Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''635.200'' замењује се износом: ''451.800'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''107.800'' 
замењује се износом: ''30.300'', економска 
класификација 463000 - Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.200.000''. Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''2.243.000'' замењује се износом: 
''1.682.100''. 
 МЗ ''Фаркаждин'' - Економска 
класификација 425000 – Средства за решавање 
комуналних проблема у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''480.100''замењује се износом: ''341.500'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''35.000''замењује 
се износом: ''9.600'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.050.000'', замењује се износом: ''650.000''. 
Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.565.100'' замењује се износом: ''1.001.100''.  

 МЗ ''Ченте'' - Економска класификација 
425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''890.200'' 
замењује се износом: ''633.100'', економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''385.000'' замењује се износом: 
''119.500'', економска класификација 463000 - 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''3.250.000'', замењује се износом: ''3.000.000''. 
Укупно МЗ ''Чента'' у колони Средства из буџета 
и у колони Укупна средства износ: ''4.525.200'' 
замењује се износом: ''3.752.600''.  
 МЗ ''Златица'' - Економска класификација 
425000 – Средства за решавање комуналних 
проблема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: 
''268.450''замењује се износом: ''191.000'', 
економска класификација 425000 - Средства 
самодоприноса од пољопривреде и самосталне 
делатности у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''16.940'' замењује 
се износом: ''6.300'', економска класификација 
463000 - Месни самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.400.000'', замењује се износом: ''1.200.000''. 
Укупно МЗ ''Златица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''1.685.390'' замењује се износом: ''1.397.300''. 
 МЗ ''Мужља'' - Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''96.250'' замењује се износом: ''49.000''. 
Економска класификација 463000 - Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''7.100.000'', 
замењује се износом: ''6.800.000''. Укупно МЗ 
''Мужља'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''7.197.250'' замењује се 
износом: ''6.850.000''.  
 МЗ ''Граднулица'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''9.240'', замењује се износом: 
''1.300''. Економска класификација 463000 - 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''8.250.000'', замењује се износом: ''7.700.000''. 
Укупно МЗ ''Граднулица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''8.260.240'' замењује се износом: ''7.702.300''.  
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 МЗ ''Зелено поље'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''2.310'', замењује се износом: 
''500'', економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''543.000'' 
замењује се износом: ''300.000''. Укупно МЗ 
''Зелено поље'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''546.310'' 
замењује се износом: ''301.500''.  
 МЗ ''В.Влаховић'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''1.400'', замењује се износом: 
''320'', економска класификација 463000 – Месни 
самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''11.440.000'' 
замењује се износом: ''10.800.000''. Укупно МЗ 
''В. Влаховић'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''11.442.400'' 
замењује се износом: ''10.801.320''.  

МЗ ''Шумица'' - Економска класификација 
425000 - Средства самодоприноса од 
пољопривреде и самосталне делатности у  
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''1.155'', замењује се износом: 
''140''. Укупно МЗ ''Шумица'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''2.155'' замењује се износом: ''1.140''. 
 МЗ ''Доља Црни шор'' - економска 
класификација 463000 – Месни самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''4.200.000'' замењује се износом: 
''3.900.000''. Укупно МЗ ''Доља Црни шор'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''4.201.000'' замењује се износом: 
''3.901.000''. 
 МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економска 
класификација 425000 - Средства самодоприноса 
од пољопривреде и самосталне делатности у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''2.695'' замењује се износом: 
''1.120'', економска класификација 463000 – 
Месни самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''3.400.000'' замењује се износом: ''3.000.000''.  
Укупно МЗ ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''3.403.695'' замењује се износом: ''3.002.120''. 
 Економска класификација 425000 – 
Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''3.000.000'' замењује се износом: ''0''. 

 После економске класификације 425000 - 
Средства самодоприноса од пољопривреде и 
самосталне делатности додаје се економска 
класификација 421000 – Средства за 
функционисање месних заједница и у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.000.000'' динара. 
 Економска класификација 425000 – 
Средства за развој градских и сеоских месних 
заједница у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''9.500.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.17 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''146.150.520'' 
замењује се износом: ''135.609.340''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.18 ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' -  
Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''600.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000'', у колони Укупна средства 
износ:  ''1.800.000'' замењује се износом: 
''2.200.000''. 

Економска класификација 415000 – 
Накнада трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета износ: ''750.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000'', у колони Укупна средства 
износ:  ''2.000.000'' замењује се износом: 
''2.250.000''. 

Eкономска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''4.187.500'' замењује се износом: 
''5.150.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''13.157.500'' замењује се износом: ''14.120.000'', 
Економска класификација 423000  – Услуге по 
уговору у колони Средства из буџета износ: 
''6.980.000'' замењује се износом ''6.480.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''4.304.000''  
замењује се износом: ''4.426.254'', а у колони 
Укупна средства износ: ''11.284.000'' замењује се 
износом: ''10.906.254''. Економска класификација 
424000 - Специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета износ: ''8.860.000'' замењује се 
износом: ''7.080.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.193.500'' замењује се износом 
''1.294.036'' и у колони Укупна средства износ: 
''10.053.500'' замењује се износом: ''8.374.036'', 
Економска класификација 425000  – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
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буџета износ: ''244.631.000'' замењује се износом 
''191.961.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''10.501.000'' замењује се износом: ''24.574.255'', а 
у колони Укупна средства износ: ''255.132.000'' 
замењује се износом: ''216.535.255'', економска 
класификација 426000 – Материјал у колони 
Средства из буџета износ: ''1.300.000'' замењује се 
износом ''1.150.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''6.050.000'' замењује се износом: 
''5.900.000''.  

Економска класификација 451000  – 
Субвенције   у колони Средства из буџета и  у 
колони Укупна средства износ: ''28.370.000'' 
замењује се износом: ''20.470.000''.  

Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''3.700.000'' замењује се 
износом ''3.550.000'' у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''503.200'' замењује се износом: 
''504.205'', и у колони Укупна средства износ: 
''4.203.200'' замењује се износом: ''4.054.205'',  
Економска класификација 483000 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета износ: ''3.450.000'' 
замењује се износом: ''2.300.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''101.621'', и у  колони Укупна средства 
износ: ''3.550.000'' замењује се износом: 
''2.401.621'',  Економска класификација 485000 – 
Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа у колони средства из 
буџета и у колони укупна средства износ: 
''24.000.000'' замењује се износом: ''32.000.000''. 
Економска класификација 511000 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из буџета 
износ: ''320.984.090'' замењује се износом 
''331.326.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''388.470.700'' замењује се износом: ''405.283.210'' 
и у колони Укупна средства износ: ''709.454.790'' 
замењује се износом: ''736.609.210'', Економска 
класификација 512000 – Машине и опрема у 
колони Средства из буџета износ: ''1.750.000'' 
замењује  се износом ''1.550.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''1.750.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''3.500.000'' замењује се износом: 
''2.550.000''.  

Економска класификација 541000 – 
Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони укупна средства износ: ''4.850.000'' 
замењује  се износом: ''3.400.000''. 

 Укупно за функционалну класификацију 
620 и главу 3.18 у колони Средства из буџета 
износ: ''728.460.090'' замењује  се износом 
''681.502.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''419.109.900'' замењује се износом: ''450.433.581'' 
и  у колони Укупна средства износ: 
''1.147.569.990'' замењује се износом: 
''1.131.935.581''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 630 – 
Водоснабдевање, Глава 3.19 ЈКП ''Водовод и 
канализација'' -  Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 451000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''125.500.000'' 
замењује се износом: ''106.675.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
630 и главу 3.19 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''125.500.000'' 
замењује се износом: ''106.675.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, Глава 3.20 ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' -  Вршиће се следеће 
измене:  
 Економска класификација 451000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''101.868.000'' 
замењује се износом: ''94.228.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
510 и главу 3.20 у колони Средства из буџета и 
колони укупно износ: ''101.868.000'' замењује се 
износом: ''94.228.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – Стамбени 
развој и развој заједнице некласификован на 
другом месту, Глава 3.21 ЈКП ''Пијаце и 
паркинзи'' -  Вршиће се следеће измене:  

Економска класификација 414000 – 
Социјална давања за запослене у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и колони Укупна средства 
износ: ''536.133'' замењује се износом: ''400.000'', 
економска класификација 415000 – Накнада  
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''174.000'' замењује се износом: 
''474.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''2.161.000'' замењује се износом: ''1.861.000'', 
економска класификација 421000 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''5.165.000'' замењује се износом: ''3.391.000'', а у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
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осталих извора 13 и остало износ: ''2.815.000'' 
замењује се износом: ''3.450.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''7.980.000'' замењује се 
износом: ''6.841.000''. 

Економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору у колони Средства из буџета 
износ: ''9.880.000'' замењује се износом: 
''8.700.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''3.508.867'' замењује се износом: ''3.930.000'', а у 
колони Укупна средства износ: ''13.388.867'' 
замењује се износом: ''12.630.000''. 

Економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета  износ: ''350.000'' замењује се износом: 
''150.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''230.000'' замењује се износом: ''280.000'', а у 
колони Укупна средства износ: ''580.000'' 
замењује се износом: ''430.000''. 

Економска класификација 425000 – 
Текуће поправке и одржавање у колони Средства 
из буџета износ: ''2.120.000'' замењује се износом: 
''450.000'', а у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.700.000'' замењује се износом: ''1.900.000'', а у 
колони Укупна средства износ: ''3.820.000'' 
замењује се износом: ''2.350.000''. 

Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''2.535.000'' замењује се износом: ''2.065.000'', а у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''2.165.000'' 
замењује се износом: ''2.610.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''4.700.000'' замењује се 
износом: ''4.675.000''. 

После Економске класификација 426000- 
Материјал додаје се нова економска 
класификација 431000 – Амортизација и у колони 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупно додаје се износ: 
''800.000''.  

Економска класификација 441000 – 
Отплата домаћих камата у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало и у колони Укупна средства износ:  
''23.000'' замењује се износом: ''10.000''.  

Економска класификација 444000 – 
Пратећи трошкови задуживања у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупна средства 
износ:  ''20.000'' замењује се износом: ''10.000''.  

 Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''6.050.000'', а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 

остало износ: ''760.000'' замењује се износом: 
''710.000''. 

Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета 
износ: ''340.000'' замењује се износом: ''290.000'', а 
у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''6.035.000'' 
замењује се износом: ''6.085.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
660 и главу 3.21 у колони Средства из буџета 
износ: ''84.979.000'' замењује  се износом 
''79.985.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''21.090.000''  замењује се износом: ''23.182.000'' и  
у колони Укупна средства износ: ''106.069.000'' 
замењује се износом: ''103.167.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 610 – Стамбени 
развој, Глава 3.22 ЈСП ''Зрењанин '' - Вршиће 
се следеће измене:  

Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''175.000'', а у колони Укупна средства 
износ: ''700.000'' замењује се износом: ''775.000''.  

Економска класификација 415000 – 
Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета износ: ''160.000'' замењује се 
износом: ''275.000'', а у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''242.500'' замењује се износом: 
''100.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''402.500'' замењује се износом: ''375.000''.  

Економска класификација 416000 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи у 
колони Средства из буџета износ: ''1.000'' 
замењује се износом: ''0'', а у колони Укупна 
средства износ: '' 77.000'' замењује се износом: 
''76.000''. 

Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''3.900.000'' замењује се износом: 
''4.000.000'', a у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''655.000'', а у 
колони Укупна средства износ: ''4.300.000'' 
замењује се износом: ''4.655.000''. 

Економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања у колони Средства из буџета 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''50.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''40.000'', а у колони Укупна 
средства износ: ''150.000'' замењује се износом: 
''90.000''.  
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  Економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору  у колони Средства из буџета 
износ: ''4.500.000'' замењује се износом: 
''3.566.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''4.800.000'' замењује се износом: ''3.866.000''. 
   Економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''460.000'' замењује се износом: 
''400.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''30.000'', а у 
колони Укупна средства износ: ''560.000'' 
замењује се износом: ''430.000''. 
 Економска класификација 425000 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''2.338.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''4.250.000''  замењује се износом: ''400.000'', а у 
колони Укупна средства износ: ''6.750.000'' 
замењује се износом: ''2.738.000''.  

Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''850.000'' замењује се износом: ''1.100.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''160.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''1.100.000'' замењује се 
износом: ''1.260.000''. 

Економска класификација 481000 - 
Донације осталим непрофитним организацијама 
у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало и у колони Укупно 
износ: ''170.000'' замењује се износом: ''60.000''. 

Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''16.000.000'' замењује 
се износом: ''13.600.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''250.000'' замењује се износом: 
''400.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''16.250.000'' замењује се износом: ''14.000.000''. 

 Економска класификација 483000 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова, у 
колони Средства из буџета износ: ''1.400.000'' 
замењује се износом: ''430.000'' у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''10.000'', а у колони Укупна средства 
износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''440.000''. 

Економска класификација 511000 – 
Зграде и грађевински објекти у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''8.000.000'' 
замењује се износом: ''4.801.000''.  

Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета 

износ: ''500.000'' замењује се износом: ''445.000'', 
у колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''142.000'' 
замењује се износом: ''200.000'', а у колони 
Укупна средства износ: ''642.000'' замењује се 
износом: ''645.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
610 и главу 3.22 у колони Средства из буџета 
износ: ''57.299.968'' замењује се износом 
''49.933.968'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''6.605.500'' замењује се износом: ''2.781.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''63.905.468'' 
замењује се износом: ''52.714.968''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
Глава 3.23 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'' -  вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 411000 – 
Плате, додаци и накнаде запосних (зараде) у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''115.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''15.197.150'' замењује се износом: ''15.312.150''. 
 Економска класификација 412000 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало  додаје се износ: 
''20.585'' а у колони Укупна средства износ: 
''2.720.447'' замењује се износом:  ''2.741.032''. 
 Економска класификација 414000 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало додаје се износ: ''200.000'' и у 
колони Укупна средства износ: ''200.000'' 
замењује се износом: ''400.000''. 

Економска класификација 415000- 
Накнаде трошкове за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.100.000'', замењује се износом: ''1.300.000''.  
  Економска класификација 416000 - 
Награде запосленима и остали посебни расходи у 
колони Средства из буџета и у колони Укупна 
средства износ: ''1.000'', замењује се износом: ''0''. 

Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''8.107.000'', замењује се износом: 
''6.107.000'', а у колони Укупна средства износ: 
''9.107.000'' замењује се износом: ''7.107.000''.  

Економска класификација 422000 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало  износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''500.000'' а у колони Укупна средства износ: 
''1.150.000'' замењује се износом: ''850.000''. 
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Економска класификација 423000 – 
Услуге по уговору  у колони средства из буџета 
износ: ''16.934.000'' замењује се износом: 
''14.934.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''6.500.000'' замењује се износом ''5.414.415'' а у 
колони Укупна средства износ: ''23.434.000'' 
замењује се износом: '' 20.348.415''. 

Економска класификација 424000 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''16.826.000'' замењује се износом: 
''14.157.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''5.700.000'' замењује се износом ''5.050.000'' а у 
колони Укупна средства износ: ''22.526.000'' 
замењује се износом: ''19.207.000''. 

Економска класификација 425000 – 
Текуће поправка и одржвање, у колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало  износ: ''300.000''  замењује се износом 
''500.000'' a у колони Укупна средства износ: 
''3.800.000'' замењује се износом: ''4.000.000''.  

Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''250.000''  замењује се износом: ''800.000'' a у 
колони Укупна средства износ: ''2.003.000'' 
замењује се износом: ''2.553.000''.  

После економске класификације 426000 
додаје се економска класификација 441000 – 
Отплата домаћих камата у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и у 
колони Укупна средства додаје се износ: 
''100.000''. 

Економска класификација 482000 – 
Порези, обавезне таксе и казне у колони 
Средства из буџета износ: ''350.000'' замењује се 
износом: ''420.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало  износ: ''400.000'' замењује се износом 
''650.000'' а у колони Укупна средства износ: 
''750.000'' замењује се износом: ''1.070.000''.  

Економска класификација 511000 – 
Зграде и грађевински објекти у колони Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало  износ: ''30.000.000''  замењује се износом: 
''30.500.000'', а у колони Укупна средства: 
''42.000.000'' замењује се износом: ''42.500.000''.  

Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема додаје се у колони средства  из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''600.000'' а у колони Укупна 
средства износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''1.100.000''.  

Економска класификација 523000 – 
Залихе робе за даљу продају у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 

остало у колони Укупна средства износ: 
''6.000.000'' замењује се износом: ''5.500.000''. 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 и главу 3.23 у колони Средства из буџета 
износ: ''84.852.597'' замењује  се износом: 
''78.452.597'', у колони Укупна средства износ: 
''135.802.597'' замењује се износом: ''129.402.597''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – ЈП 
''Градска топлана'', Глава 3.24 ЈП ''Градска 
топлана'' Зрењанина - Вршиће се следеће 
измене:  
 Економска класификација 451000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''40.000.000'', 
замењује се износом: ''20.000.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
490 и главу 3.24 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''40.000.000'' 
замењује се износом: ''20.000.000''. 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
средства из буџета износ: ''1.222.959.655'' 
замењује се износом: ''1.110.776.565'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''497.755.400'' замењује 
се износом: ''527.346.581'' и у колони Укупно 
средства износ: ''1.720.715.055'' замењује се 
износом: ''1.638.123.146''.  
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.25. Издвојена средства за 
подстицај развоја - Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 451000 – 
Средства за техничко опремање и оспособљавање 
јавних предузећа за пословање на тржишним 
принципима  у колони Средства из буџета и у 
колони укупна средства износ: ''9.508.000'', 
замењује се износом: ''11.000.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
620  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''14.008.000'' замењује се 
износом ''15.500.000''. 
 Укупно за главу 3.25 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''79.008.000'' замењује се износом ''80.500.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 560 – Заштита 
животне средине некласификована на другом 
месту, Глава 3.26 - Вршиће се следеће измене:  
 Економска класификација 424000 – 
Средства за реализацију Програма заштите 
животне средине у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''51.400.000'', 
замењује се износом: ''46.100.000''.  
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 Укупно за функционалну класификацију 
560 и главу 3.26 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''51.400.000'', 
замењује се износом: ''46.100.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски пословени  некласификована на 
другом месту, Глава 3.27 - Вршиће се следеће 
измене:  
 Економска класификација 421000 – 
Улична јавна расвета  у колони Средства из 
буџета и у колони Укупна средства износ: 
''45.000.000'', замењује се износом: ''35.000.000''.  
 Економска класификација 451000 – 
Средства за реализацију програма солидарне 
стамбене изградње у колони Средства из буџета 
и у колони Укупна средства износ: ''20.000.000'', 
замењује се износом: ''0''.  
 Економска класификација 463000 – 
Самодопринос за изградњу болнице у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''85.000.000'' замењује се износом: 
''91.000.000''. 
 Економска класификација 511000 – 
Изградња канализације у граду-самодопринос и 
пројектно техничка документација по насељеним 
местима у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''14.500.000'', замењује се 
износом: ''12.325.000''.  
 Укупно за функционалну класификацију 
490  и главу 3.27 у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''164.500.000'', 
замењује се износом: ''138.325.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности, Глава 3.28 - Вршиће се следеће 
измене:  
 Економска класификација 463000 – 
Иницијална средства за реализацију донаторских 
програма – остало у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''5.285.000'', 
замењује се износом: ''7.500.000''. 
 Економска класификација 463000 – 
Стратегија одрживог развоја – акциони планови у 
колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''1.000'' замењује се износом: ''0''. 
 Економска класификација 463000 – 
Трансферна средства – остало у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''400.000.000'' замењује се износом: ''180.000.000''.  
 Економска класификација 463000 – 
Учешће града Зрењанина у финансирању јавних 
радова  у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''1.000'' замењује се 
износом: ''0''.  

 Укупно за функционалну класификацију 
470 у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''408.087.000'', замењује 
се износом: ''190.300.000''. 
 Укупно за главу 3.28 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупна средства износ: 
''409.587.000'' замењује се износом: ''191.800.000''. 
 Укупно за раздео 3. Градска управа у 
колони Средства из буџета износ: ''3.501.408.239'' 
замењује се износом: ''3.119.075.905'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и исталих 
извора 13 и остало износ: ''608.175.129'' замењује 
се износом: ''644.745.134'', у колони Укупна 
средства износ: ''4.109.583.368'' замењује се 
износом: ''3.763.821.039''. 
 
 Раздео 4. – Градска управа – Јавно 
правобраниластво града Зрењанина - 
Функционална класификација 330 –  Вршиће 
се следеће измене:  
 Економска класификација 415000 – 
Накнаде трошкова за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''190.000'', замењује се износом: ''246.000''.  
 Економска класификација 421000 – 
Стални трошкови у колони Средства из буџета 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''80.000'', а 
у колони Укупна средства износ: ''120.000'' 
замењује се износом: ''100.000''.  
 Економска класификација 426000 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''110.000'', а у 
колони Укупна средства износ: ''220.000'' 
замењује се износом: ''180.000''.  
 Економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''1.000'', 
замењује се износом: ''0''.                       
 Укупно за раздео 4. Јавно 
правобранилаштво града Зрењанина у колони 
Средства из буџета износ: ''7.482.000'' замењује се 
износом: ''7.477.000'', а у колони Укупна средства 
износ: ''7.632.000'' замењује се износом: 
''7.627.000''.  
 Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.635.863.239'' 
замењује се износом: ''3.249.552.905'', а у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''608.325.129'' замењује 
се износом: ''644.895.134'', а у колони Укупна 
средства износ: ''4.244.188.368'' замењује се 
износом: ''3.894.448.039''.  
  

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
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Члан 5. 
 

Ову Одлуку доставити Министарству 
финансија Републике Србије и објавити у 
''Службеном листу града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број:  06-129-1/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

210 
На основу члана 54. став 1. а у вези са 

члановима 39, 52. и 53. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 
34/06), члана 215. став 6. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и 
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  08.10. 2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ПЛАНУ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КОРИДОРА ЛОКАЛНОГ ПУТА  
ЗРЕЊАНИН-ЛУКИНО СЕЛО 

 
Члан 1. 

 
 ДОНОСИ СЕ  План детаљне регулације 
Коридора локалног пута Зрењанин-Лукино Село 
( у даљем тексту: Регулациони план), ради 
уређења простора за изградњу  локалног пута 
Зрењанин-Лукино Село, у складу са наменом 
површина утврђеном  Просторним планом 
општине Зрењанин (''Међуопштински службени 
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92), а на основу 
Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09), и Одлуке о приступању 
изради овог плана (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 05/09), 
 

Члан 2. 
 

Простор обухваћен Планом , лоциран је у 
катастарској општини Мужља, Лукино Село, 
Ечка, Зрењанин I, налази се  на пољопривредном 
земљишту, прелази преко мелирационог ободног 
канала насеља Мужља у Зрењанину, преко два 
канала за напајање рибњака "Ечка", делом је у 
обухвату, или у контакном подручју Плана 
специјалног резервата природе ''Стари Бегеј – 
Царска Бара''.  

На траси постоји прикључак пута за Ечку 
и леније за индивидуалне парцеле. 

Укупна површина обухваћена 
Регулационим планом износи 89.907m2. 

Граница почиње од граничне преломне 
тачке 1, а то је најсевернија преломна тачка и она 
се налази на углу улице Киш Ернеа и Улице 
Ослобођења. Од граничне преломне тачке број 1 
граница иде у правцу југоистока и пресеца Улицу 
Ослобођења све до граничне преломне тачке 2. 
Гранична преломна тачка 2 је тромеђа коју чине 
Улица Ослобођења и парцеле катастарски број 
12196/1 и 12197/1. Граница даље иде граничном 
линијом између парцела карастарски број 12196/1 
и 12196/2 са парцелама катастарски број 12197/1 
и 12197/2 све до граничне преломне тачке 3. У 
граничној преломној тачки 3 граница се ломи за 
око 320° и наставља у правцу северозапада 
граничном линијом парцеле катастарски број 
12197/2 која је уједно и граница К.О. Зрењанин I  
и КО Мужља у дужини од 70m све до граничне 
преломне тачке 4. У граничној преломној тачки 4 
граница се ломи за око 300° и наставља у правцу 
југа и пресеца парцеле катастарски број 1001 и 
1002 КО Мужља у дужини од 150m све до 
граничне преломне тачке 5. Гранична преломна 
тачка број 5 је тромеђа парцеле катастарски број 
1002 у КО Мужља и парцела катастарски број 
1501 и летњег пута парцела катастарски број 
2025 КО Лукино Село. Граница иде даље у 
правцу југа левом страном летњег пута парцела 
катастарски број 2025 К.О. Лукино Село све до 
граничне преломне тачке 6. Гранична преломна 
тачка број 6 је тромеђа коју чине летњи пут, 
парцела катастарски број 2025 и парцеле 
катастарски број 2066/1 и 2065 где се граница 
ломи у граничној преломној тачки 6 и то за око 
160°. Граница даље наставља у правцу југоистока 
дужином од 185m, пресеца парцелу катастарски 
број 2065, а све до пољског пута, парцела 
катастарски  број 2064 тј. до граничне преломне 
тачке 7. У граничној преломној тачки број 7 
граница се ломи за око 145° пресеца канал, 
парцела катастарски број 527 као и катастарске 
парцеле број 501 и 503, па пресеца сифон канала, 
парцела катастарски број 528 (гранична преломна 
тачка 8) до граничне преломне тачке 9. Од 
граничне преломне тачке број 9 граница 
наставља јужном страном експроприационе 
линије сифон канала, парцела катастарски број 
528 у дужини од 250m до граничне преломне 
тачке 10. Гранична преломна тачка 10 је 
четворомеђа коју чине сифон канал парцела 
катастарски број 528, летњи пут парцела 
катастарски број 605 и парцеле катастарски број 
557 и 564. Граница даље иде у правцу југа левом 
страном летњег пута, парцела катастарски број  
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605, све до граничне преломне тачке 11. У 
граничној преломној тачки број 10 граница се 
ломи за око 270° и пресеца летњи пут до 
граничне преломне тачке број 12 где се поново 
ломи за око 270° и даље иде у правцу севера 
десном страном летњег пута, парцела 
катастарски број 605,  све до граничне преломне 
тачке 13. У граничној преломној тачки број 13 
граница се ломи за око 170° и наставља у правцу 
сецерозапада, пресеца парцеле катастарски број 
556 и 555 све до граничне преломне тачке 14. 
Гранична преломна тачка 14 је тромеђа коју чине 
сифон канал, парцела катастарски број 528 и 
парцеле катастарски број 555 и 554. У граничној 
преломној тачки број 14 граница се ломи за око 
190°, пресеца сифон канал, парцела катастарски 
број 528 и парцеле катастарски број 532 и 501 све 
до граничне преломне тачке број 15. У граничној 
преломној тачки број 15 граница се ломи за око 
190° пресеца канал парцела катастарски број 527 
све до граничне преломне тачке број 16. У 
граничној преломној тачки број 16 граница се 
ломи за око 130° и наставља северном страном 
експроприационе линије канала, парцела 
катастарски број 527, у правцу запада пресеца 

летњи пут, парцела катастарски број 2025, где 
долази до граничне преломне тачке број 17. У 
граничној преломној тачки број 17 граница се 
ломи за око 270° и наставља десном страном 
летњег пута, парцела катастарски број 2025 у 
правцу севера све до границе између КО Лукино 
Село и КО Мужља и долази до граничне 
преломне тачке 18. У граничној преломној тачки 
број 18 граница прати границу парцеле 
катастарски број 1102 КО Мужља, до граничне 
преломне тачке 19 где се ломи за око 170°, 
пресеца парцелу катастарски број 1002 КО 
Мужља и долази до граничне преломне тачке 
број 20. У граничној преломној тачки 20 граница 
се ломи за око 270° до граничне преломне тачке 
21, а затим прати северну линију експропријације 
Улице Ослобођења до почетне граничне 
преломне тачке 1. 

 
Члан 3. 

 
 Елаборат Регулационог плана саставни је 
део ове Одлуке и састоји се од текстуалног дела, 
графичких прилога, услова надлежних органа и 
организација и документације. 
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Члан 4. 

 
 Потписивање, оверавање, достављање и 
архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Правилника о начину увида у донети 
убанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и 
уступања урбанистичког плана уз накнаду 
(''Службени гласник РС'', бр. 75/03). 
 

Члан 5. 
 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
вршиће Одељење за послове урбанизма Градске 
управе града Зрењанина и ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' и 
инвеститор.  

 
Члан 6. 

 
 О реализацији Регулационог плана 
стараће се ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' и инвеститор Град Зрењнин. 
 

Члан 7. 
 

 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:  06-129-2/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

211 
На основу члана 54. став 1. а у вези са 

члановима 39, 52. и 53. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 
34/06), члана 215 став 6 Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), и 
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
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Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  08.10.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ПЛАНУ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„АСФАЛТНА БАЗА  ЗРЕЊАНИН-КЛЕК“   
 

Члан 1. 
 

 Ради уређења простора инвеститора а.д. 
за путеве "Војводинапут-Зрењанин", из 
Зрењанина, у складу са наменом површина 
утврђеном  Просторним планом општине 
Зрењанин (''Међуопштински службени лист 
Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92), а на основу Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
бр. 47/03 и 34/06), и Одлуке о приступању изради 
овог плана (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 05/09), доноси се  План детаљне регулације 
''Асфалтна база Зрењанин-Клек'' (у даљем тексту: 
Регулациони план). 

Члан 2. 
 

Укупна површина обухваћена Регулационим 
планом износи 15,17 ha  и  налази се на 
постојећем комплексу инвеститора. Са севера, 
комплекс асфалтне базе се граничи са каналом 
ДТД, са истока државним путем првог реда М-7  
Зрењанин-Српска Црња, са југа простором 
претежне намене воћњаци и викенд зоне и са 
запада реком Бегеј.  
Граница почиње на најјужнијем делу подручја 
које је обухваћено овим планом, од граничне 
преломне тачке број 1 која се налази на пресеку 
средине коловоза пута Зрењанин- пут М7- 
Српска Црња  са продужетком граничне линије 
између парцела катастарски број 3065 и 3066 обе 
у К.о. Зрењанин III. Од граничне преломне тачке 
број 1 граница иде у правцу северозапада 
граничном линијом између парцела катастарски 
број 3065 и 3066 све до граничне преломне тачке 
број 2 која се налази на тромеђи између парцела 
катастарски број 3065, 3066 и 3018. Од граничне 
преломне тачке број 2 граница граница се ломи за 
око 170º и иде у правцу северозапада у дужини 
од око 125m односно до граничне преломне тачке 
број 3 која се налази на средини корита реке 
Бегеј. Од граничне преломне тачке број 3 граница 

се ломи за око 270º и иде средином корита реке 
Бегеј у дужини од око 350m. Од граничне 
преломне тачке број 4 граница се ломи и прати 
средину кривине улива канала ДТД у реку Бегеј и 
иде средином корита канала ДТД у дужини од 
око 250m све до граничне преломне тачке број 5. 
Од граничне преломне тачке број 5 граница иде 
средином корита канали ДТД у правцу 
југоистока до граничне преломне тачке број 6 
која се налази у пресеку средине корита канала 
ДТД са средином коловоза пута Зрењанин- пут 
М7- Српска Црња односно на средини моста на 
каналу ДТД. У гарничној преломној тачки број 6 
гарница се ломи за око 270º и иде средином 
коловоза пута Зрењанин- пут М7- Српска Црња у 
дужини од око 175 m до граничне преломне 
тачке број 7. У гарничној преломној тачки број 7 
гарница се ломи за око 90º и иде до граничне 
преломне тачке број 8 која се налази на линији 
експропријације пута Зрењанин- пут М7- Српска 
Црња. У граничној преломној тачки број 8 
граница се ломи за око 270º и иде линијом 
експропријације пута Зрењанин- пут М7- Српска 
Црња у правцу југозапада у дужини од око 95 m 
до граничне преломне тачке број 9. У граничној 
преломној тачки број 9 граница се ломи за око 
270º и иде управцу североистока у дужини од око 
12 m  до граничне преломне тачке број 10. У 
граничној преломној тачки број 10 граница се 
ломи за око 90º наставља у правцу југоистока у 
дужини од око 58 m до граничне преломне тачке 
број 11. У гарничној преломној тачки број 11 
граница се ломи за око 270º и иде до средине 
коловоза пута Зрењанин- пут М7- Српска Црња 
односно до граничне преломне тачке број 10. У 
граничној преломној тачки број 12 граница се 
ломи за око 270º и иде у правцу југоистока 
средином коловоза пута Зрењанин- пут М7- 
Српска Црња до почетне граничне преломне 
тачке број 1 . 

Члан 3. 
 

 Елаборат Регулационог плана саставни је 
део ове Одлуке и састоји се од текстуалног дела, 
графичких прилога, услова надлежних органа и 
организација и документације 
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Члан 4. 
 
 Потписивање, оверавање, достављање и 
архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Правилника о начину увида у донети 
убанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и 
уступања урбанистичког плана уз накнаду 
(''Службени гласник РС'', бр. 75/03). 
 

Члан 5. 
 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
вршиће Одељење за послове урбанизма Градске 
управе града Зрењанина и ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' и 
инвеститор.  

 
Члан 6. 

 
 О реализацији Регулационог плана 
стараће се ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' и инвеститор а.д. за путеве 
"Војводинапут-Зрењанин", из Зрењанина. 
 

Члан 7. 
 

 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:  06-129-3/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

212 
На основу члана 54. став 1. а у вези са 

члановима 39, 52. и 53. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 
34/06), члана 215 став 6 Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и 
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној  08.10.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ПЛАНУ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

РАДНОГ КОМПЛЕКСА  АД „ДИЈАМАНТ“ 
ЗРЕЊАНИН 

 
Члан 1. 

 
 На основу Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 
34/06), у циљу просторног уређења, на захтев 
инвеститора АД „Дијамант“ из Зрењанина, у 
складу са наменом површина утврђеном  
Генералним планом Зрењанина 2006-2026 ('' 
Службени лист општине Зрењанин'', бр. 19/07, 
01/08 и '' Службени лист града Зрењанина'', бр. 
24/08), а на основу Одлуке о приступању изради 
овог плана (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 05/09), доноси се  План детаљне регулације 
радног комплекса А.Д. ''Дијамант'' у Зрењанину ( 
у даљем тексту: Регулациони план). 
 

Члан 2. 
 

Укупна површина обухваћена 
Регулационим планом износи 32,2 ha  и  налази  
се између улица Принципове, Банатске и 
Индустријске, која дели комплекс АД“Дијамант“ 
на два дела, Темишварског друма, границе 
обухвата плана све до реке Бегеј где продужава 
обалом. 
 Почетна тачка граничне линије подручја 
урбанистичког плана налази се у најсевернијем 
прелому подручја које је обухваћено овим 
планом, од граничне преломне тачке број 1 која 
се налази на пресеку средине реке Бегеј  са 
продужетком граничне линије између 
катастарске парцеле 13844/1 са катастерским 
парцелама 13877/10 и 13887/11 све у К.О. 
Зрењанин I. Од граничне преломне тачке број 1 
граница иде у правцу југа граничном линијом 
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између катастарских парцела 13884/1, 13877/6, 
13844/2 и 9625/10 са катастарским парцелама 
13887/10, 13877/11, 13877/8, 13877/9 и 9625/11све 
до граничне преломне тачке број 2 која се налази 
на пресеку споменуте граничне линије са 
осовином Темишварског пута катастарских 
парцела број 9627/1. Од граничне преломне тачке 
број 2 граница се ломи за око 270º и иде 
осовином Темишварског пута у правцу 
југозапада до раскрснице између Темишварског 
пута, пута 1. реда број 6 и Банатске улице, 
односно, до граничне преломне тачке број 3. Од 
граничне преломне тачке број 3 граница се ломи 
за око 170º и иде осовином улице Банатска у 
правцу југоистока све до  граничне преломне 
тачке број 4  која представља пресек осовина 
улица Банатске и Принципове. Од граничне 
преломне тачке број 4 граница се ломи за око 
300º и иде осовином улице Принципова све до 
граничне преломне тачке број 5  која представља 
пресек осовине улица Принципове са 
продужетком граничне линије између 
катастарске парцеле 3786/1 са катастерским 
парцелама 3786/3 и 3786/2. Од граничне 
преломне тачке број 5 граница се ломи за око 
270º и иде граничном линијом између 
катастарске парцеле 3786/1 са катастерским 
парцелама 3786/3 и 3786/2 до граничне преломне 
тачке број 6. У граничној преломној тачки број 6 
гарница се ломи за око 100º и иде граничном 
линијом између катастарске парцеле 3808/1 са 
катастарским парцелама 3786/2, 3787/2, 3788/2, 

3790, 3791/2, 3792/2, 3793, 3796, 3797/2, 3799, 
3800/2 и 3780/1 до граничне преломне тачке број 
7. У граничној преломној тачки број 7 граница се 
ломи за око 270º и иде граничном линијом 
између катастарске парцеле 3808/1 са 
катастарским парцелама 3832, 3830, 3810 до 
граничне преломне тачке број 8. У граничној 
преломној тачки број 8 граница се ломи за око 
90º и иде граничном линијом између 
катастарских парцела 3810 и 3776 до граничне 
преломне тачке број 9. У граничној преломној 
тачки број 9 граница се ломи за око 90º и иде 
граничном линијом између катастарске парцеле 
3810 са катастерском парцелом 9628/1 у дужини 
од око 15 м  до граничне преломне тачке број 10. 
У граничној преломној тачки број 10 граница се 
ломи за око 270º наставља у правцу севера, 
пресеца улицу Милетићева и иде граничном 
линијом између  катастарске парцеле број 3654/1 
са катастарским парцелама број  3651 и 3648/2 до 
граничне преломне тачке број 11. У граничној 
преломној тачки број 11 граница се ломи за око 
300º и иде средином реке Бегеј у правцу истока 
све до почетне граничне преломне тачке број 1 .   
 

Члан 3. 
 

 Елаборат Регулационог плана саставни је 
део ове Одлуке и састоји се од текстуалног дела, 
графичких прилога, услова надлежних органа и 
организација и документације 
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Члан 4. 
 
 Потписивање, оверавање, достављање и 
архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Правилника о начину увида у донети 
убанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и 
уступања урбанистичког плана уз накнаду 
(''Службени гласник РС'', бр. 75/03). 

 
Члан 5. 

 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
вршиће Одељење за послове урбанизма Градске 
управе града Зрењанина и ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' и 
инвеститор.  

 
Члан 6. 

 
 О реализацији Регулационог плана 
стараће се ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' и инвеститор А.Д. ''Дијамант'' 
из Зрењанина. 

Члан 6. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају 
да важе: 
             -  Одлука  о изменама и допунама Одлуке 
о ДУП-у комплекса ИПК ''Серво Михаљ''- погон 
фабрике уља 2. Октобар  у Зрењанину, 
(''Међуопштински службени лист Зрењанина'' бр. 
29/81), 
 -  Решење  о изменама и допунама УП 
дела комплекса индустрије уља ''Дијамант'' ('' 
Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92). 
 

Члан 7. 
 

 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:  06-129-4/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

213 
На основу члана 54. став 1. а у вези са 

члановима 39, 52. и 53. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 
34/06), члана 215 став 6 Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и 
члана 31. тачка 5. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08) 
Скупштина града Зрењанинa, на седници 
одржаној  08.10.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ПЛАНУ  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ТУРИСТИЧКОГ  КОМПЛЕКСА ”ЗЛАТНЕ 
ЗОРЕ” ПЕРЛЕЗ 

 
Члан 1. 

 
 ДОНОСИ СЕ  План детаљне регулације 
Туристичког  комплекса ”Златне зоре” Перлез ( у 
даљем тексту: Регулациони план), ради уређења 
простора за изградњу  Туристичког  комплекса 
”Златне зоре” Перлез, у складу са наменом 
површина утврђеном  Просторним планом 
општине Зрењанин (''Међуопштински службени 
лист Зрењанин'', бр. 5/87 и 2/92), а на основу 
Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06), и Одлуке о 
приступању изради овог плана (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 09/09), 
 

Члан 2. 
 

Простор обухваћен Планом  лоциран је у 
катастарској општини КО Перлез. са десне 
стране државног пута првог реда бр. 24.1 
(деоница Ечка – Перлез) у правцу раста 
стационаже, налази се у оквиру Специјалног 
резервата природе ''Стари Бегеј – Царска Бара'' на 
левој обали Канала Бегеја.   

Укупна површина обухваћена 
Регулационим планом износи  12.324m2. 
Почетна преломна гранична тачка простора 
обухваћеног Планом налази се у најсевернијој 
тачки и то на осовини државног пута првог реда 
бр. 24.1. Од те граничне тачке гранична линија 
иде осовином државног пута првог реда бр. 24.1 
у правцу југа у дужини око 120m. Након тога 
гранична линија се ломи за око 270о и иде даље 
границом  парцела катастарски бр. 512 и 513  КО 
Перлез у правцу запада. Гранична линија се 
затим ломи за око 270о и иде даље  линијом 
експропријације реке Бегеј у правцу севера у 
дужини око 90 m. Ту се гранична линија подручја 
ломи за око 260о и иде даље границом парцеле 
катастарски број 509 КО Перлез са парцелама 
катастарски број 505/2 и 505/1 КО Перлез у 
правцу истока. Гранична линија се затим ломи за 
око 90о и наставља даље линијом експропријације 
државног пута првог реда бр. 24.1 у правцу 
севера у дужини од око 25m. Гранична линија се 
затим ломи за око 270о и долази до почетне 
граничне преломне тачке. 
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Члан 3. 
 Елаборат Регулационог плана саставни је 
део ове Одлуке и састоји се од текстуалног дела, 

графичких прилога, услова надлежних органа и 
организација и документације. 
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 Потписивање, оверавање, достављање и 
архивирање вршиће се у складу са одредбама 
Правилника о начину увида у донети 
убанистички план, оверавања, потписивања, 
достављања, архивирања, умножавања и 
уступања урбанистичког плана уз накнаду 
(''Службени гласник РС'', бр. 75/03). 
 

Члан 5. 
 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке 
вршиће Одељење за послове урбанизма Градске 
управе града Зрењанина и ЈП ''Дирекција за 
изградњу и уређење града Зрењанина'' и 
инвеститор.  

 
Члан 6. 

 
 О реализацији Регулационог плана 
стараће се ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' и ''Златне зоре Л&М'' ДОО-
Перлез Зрењнин. 

 
Члан 7. 

 
 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:  06-129-5/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
              ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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  На основу члана 59. став 1. у вези са 

чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС '', број 129/07), члана 31. 
став 1. тачка 20. и члана 108. став 1. Статута 
града Зрењанина, (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној дана  08.10.2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о Градској управи града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'',  
број 24/08, 32/08 и 6/09),  у члану 13. после тачке 
10. додаје се нова тачка 11. која гласи:  
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'' 11. Одељење комуналне полиције''.  
 
Досадашње тач. 11,12, 13, 14.  и 15. 

постају тач. 12, 13, 14, 15. и 16. 
 

Члан 2. 
 

У члану 17. додају се нови ставови 4. и 5. 
који гласе: 

''У Кабинету Градоначелника обављају се 
послови сталног праћења свих значајнијих 
догађаја на нивоу Града Зрењанина, 
комуникација са представницима средстава 
јавног информисања и објављивање информација 
за јавност. Врши се координација протока 
информација за јавност између Кабинета 
Градоначелника и Кабинета председника 
Скупштине града, Градског већа и Градске 
управе, јавних предузећа и установа. Прате се 
вести у средствима јавног информисања које се 
односе на функционисање Града и Градске 
управе 

У Кабинету Градоначелника обављају се 
послови одбране и безбедности Града.'' 

Досадашњи став 4. постаје став 6. 
 

Члан 3. 
 

У члану 18. додаје се нови став 4. који 
гласи: 

''У Кабинету председника Скупштине 
града обављају се послови сталног праћења свих 
значајнијих догађаја на нивоу Града Зрењанина, 
комуникација са представницима средстава 
јавног информисања и објављивање информација 
за јавност. Врши се координација протока 
информација за јавност између Кабинета 
председника Скупштине града и Кабинета 
Градоначелника, Градског већа и Градске управе, 
јавних предузећа и установа. Прате се вести у 
средствима јавног информисања које се односе 
на функционисање Града и Градске управе 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
 

Члан 4. 
 

У члану 19. у ставу 3. иза речи: ''и других 
непогода'' ставља се тачка , а зарез и речи: 
''послове одбране и безбедности Града'' бришу се. 

 
Члан 5. 

 
 У члану 23. ставу 1. реч: ''уверења'' 

замењује се речју: ''исправа'', а реч: именованих'' 
замењује се речју: ''изабраних''. 
 

Члан 6. 
 

У члану 25. став 2. брише се: 
 Досадашњи став 3. постаје став 2. 
 

Члан 7. 
 

После члана 25а додаје се члан 25б који 
гласи: 

''Члан 25б 
 

 ''Одељење комуналне полиције обавља 
послове који се односе на одржавање комуналног 
и другог законом уређеног реда од значаја за 
комуналну делатност, вршење контроле над 
применом закона и других прописа и општих 
аката из области комуналне и других делатности 
из надлежности Града, остваривање надзора у 
јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом и 
прописима Града, заштиту животне средине, 
културних добара, локалних путева, улица и 
других јавних објеката од значаја за Град, 
подршку у спровођењу прописа којима се 
обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, 
очување градских добара и извршавање других 
задатака из надлежности Града (одржавање 
градског реда). 

Одржавањем градског реда из става 1.  
овог члана сматра се одржавање реда у 
областима, односно питањима: снабдевања 
водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, 
јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног 
и другог отпада, локалних путева и улица, 
саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, 
превоза путника у градском и приградском 
саобраћају, ауто-такси превоза, постављања 
привремених пословних објеката, противпожарне 
заштите, заштите од буке у животној средини, 
контроле радног времена субјеката надзора, 
одржавања  комуналних објеката, пијаца, 
гробаља, паркова, зелених и других јавних 
површина, јавне расвете, стамбених и других 
објеката. 

Одељење комуналне полиције пружа 
помоћ у извршењима (асистенција), надлежним 
органима града, као и предузећима, 
организацијама и установама које на основу 
одлуке Скупштине града одлучују о појединим 
правима грађана, правних лица или других 
странака (у даљем тексту: овлашћене 
организације), када по оцени надлежног органа 
Града или овлашћене организације постоје 
претпоставке да спровођење њихове извршне 
одлуке неће бити могуће без присуства 
комуналних полицајаца или употребе средстава 
принуде, предузима хитне мере заштите животне 
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средине, заштите од елементарних и других 
непогода, заштите од пожара и друге заштите из 
надлежности Града и врши спасилачке функције 
у случају опасности изазване елементарним 
непогодама и другим облицима угрожавања, 
сарађује са грађанима, сарађује са градским 
инспекцијским службама, а та сарадња нарочито 
обухвата: међусобно обавештавање, размену 
информација, пружање непосредне помоћи и 
предузимање заједничких мера и активности од 
значаја за обављање послова комуналне полиције 
и градских инспекцијских служби, сарађује са 
полицијом и обавља друге послове из своје 
надлежности у складу са законом, одлукама 
Града и другим актима.'' 

 
Члан 8. 

 
             У члану 28. после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 
 '' У Служби за послове обезбеђења и 
помоћно-техничке послове обављају се послови 
пружања услуга превоза за потребе органа Града 
и послови старања о возном парку.'' 
 Досадашњи став 2. постаје став 3. 
 

Члан 9. 
 

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:  06-129-6/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. тачка 6. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈЕ СЕ СМАТРАЈУ 
КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА ОД  

ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА  
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о одређивању делатности које 
се сматрају комуналним делатностима од 

локалног интереса (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 20/2007) у члану 2. алинеја 3 ''-
димничарске,'' се брише.  

 
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:  06-129-7/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. тачка 6. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА  ОДЛУКЕ О 
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ВРШЕЊА        

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  
 

Члан 1. 
 
  Престаје да важи  Одлука о условима и 
начину вршења комуналне делатности обавезних 
димничарских услуга на територији града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 3/09).  

Члан 2.  
 

 Почев од дана ступања на снагу ове 
Одлуке димничарске услуге на територији града 
Зрењанина вршиће регистрована правна лица и 
предузетници под тржишним условима и 
условима слободне тржишне конкуренције у 
складу са законским прописима.  
 

Члан 3.  
 

 Грађани града  Зрењанина, корисници 
услуга као и пружаоци услуга из члана 2. ове 
Одлуке, дужни су да коришћење и пружање 
димничарских услуга врше  у складу са 
законским прописима, којима је регулисана 
заштита од пожара и заштита животне средине. 
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Члан 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:  06-129-8/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И 
НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ  
 

Члан 1.  
 
 У Одлуци о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 1/08) у члану 99. 
после зареза речи: ''а примењиваће се почев од 
грејне сезоне 2009/2010. године, односно почев 
од 15.10.2009. године'' мењају се речима: ''а 
примењиваће се почев од грејне сезоне 2010/2011 
године, односно почев од 15.10.2010. године''.  

 
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:  06-129-9/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. и 108. став 1. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ  ТАРИФНОГ СИСТЕМА  

ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ  
ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА  

 
Члан 1.  

 
 У Тарифном систему за обрачун топлотне 
енергије и услуга ''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 1/08) у члану 29. иза зареза речи: 
''а примењиваће се почев од грејне сезоне 
2009/2010. године, односно почев од 15.10.2009. 
године'' мењају се речима: ''а примењиваће се 
почев од грејне сезоне 2010/2011 године, односно 
почев од 15.10.2010. године''.  
 

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:  06-129-10/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

219 
На основу члана 32. тач. 6. и 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. тач. 6. и 38. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  ОСНИВАЊУ 

НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА''ТОША 
ЈОВАНОВИЋ'' У ЗРЕЊАНИНУ 

                                               
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Народног 

позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину 
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(''Службени лист општине Зрењанин'', број 6/92, 
1/98, 4/98, 2/02 и 4/02), у члану 1. речи: ''Општина 
Зрењанин'' замењују се речима: ''град Зрењанин''. 
 

Члан 2. 
 

У члану 4. речи: ''у буџету општине 
Зрењанин'' замењују се речима: ''у буџету града 
Зрењанина''. 

Члан 3. 
 

У чл. 5. и 6. речи: ''Скупштина општине 
Зрењанин'', у одговарајућем падежу, замењују се 
речима: ''Скупштина града Зрењанина'' у 
одговарајућем падежу. 

 
Члан 4. 

 
Члан 7. мења се и гласи: 

 
''Члан 7. 

Органи Позоришта су директор, управни 
и надзорни одбор. 

Директора  именује и разрешава 
Скупштина града Зрењанина. 

Услови за именовање директора утврђују 
се Статутом. 
 Директор се именује на период од четири 
године. 
 Скупштина града Зрењанина именује и 
вршиоца дужности директора до именовања 
директора и то најдуже на период од једне 
године.'' 

Члан 5. 
 
 У чл. 9. и 10. речи: ''Скупштина општине 
Зрењанин'', у одговарајућем падежу замењују се 
речима: ''Скупштина града Зрењанина''  у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 6. 
 
 Чл. 11, 12, 13, 14. и 15. бришу се. 
 Досадашњи члан 16. постаје члан 11. 
 

Члан 7. 
 

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:  06-129-11/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

220 
На основу члана 32. тач. 6. и 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. тач. 6. и 38. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  ОСНИВАЊУ 
САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ 
КОЛОНИЈЕ ЕЧКА У ЗРЕЊАНИНУ                                        

Члан 1. 
 

У Одлуци о оснивању Савремене галерије 
уметничке колоније Ечка у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 6/92, 
6/95 и 1/98), у члану 1. речи: ''Општина 
Зрењанин'' замењују се речима: ''град Зрењанин''. 

 
Члан 2. 

 
У члану 4. речи: ''у буџету општине 

Зрењанин'' замењују се речима: ''у буџету града 
Зрењанина''. 

Члан 3. 
 

У чл. 5. и 6. речи: ''Скупштина општине 
Зрењанин'', у одговарајућем падежу, замењују се 
речима: ''Скупштина града Зрењанина'' у 
одговарајућем падежу. 

 
Члан 4. 

 
 Члан 7. мења се и гласи: 

 
''Члан 7. 

Органи Галерије су директор, управни и 
надзорни одбор. 

Директора  именује и разрешава Скупш-
тина града Зрењанина. 

Услови за именовање директора утврђују 
се Статутом. 
 Директор се именује на период од четири 
године. 
 Скупштина града Зрењанина именује и 
вршиоца дужности директора до именовања 
директора и то најдуже на период од једне 
године.'' 

Члан 5. 
 

У чл. 9. и 10. речи: ''Скупштина општине 
Зрењанин'', у одговарајућем падежу, замењују се 
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речима: ''Скупштина града Зрењанина'' у 
одговарајућем падежу. 

 
Члан 6. 

 
 Чл. 11, 12, 13, 14.  и  15. бришу се. 
 Досадашњи члан 16. постаје члан 11.  
 

Члан 7. 
 

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:  06-129-12/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

221 
На основу члана 32. тач. 6. и 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. тач. 6. и 38. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН''  
У ЗРЕЊАНИНУ 

                                               
Члан 1. 

 
У Одлуци о оснивању Градске народне 

библиотеке ''Жарко Зрењанин'' у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 6/92, 
1/95 и 1/98), у члану 1. речи: ''Општина 
Зрењанин'' замењују се речима: ''град Зрењанин''. 

 
Члан 2. 

 
У члану 4.  став 1. мења се и гласи :   
''Средства за обављање библиотечке 

делатности, културно образовне делатности и 
заштиту културних добара  обезбеђују се у 
буџету града Зрењанина у складу са Одлуком о 
буџету града Зрењанина. 

У истом члану у ставу 2. речи: ''буџета 
општине'' и ''Скупштина општине Зрењанин'' 

замењују се речима: ''буџета града'' и ''Скупштина 
града Зрењанина''. 

У истом члану после става 2. додаје се 
нови став 3. који гласи: 

''Средства за рад Библиотеке обезбеђују 
се и из: 

- буџета Аутономне Покрајине Војводине, 
- буџета Републике Србије, 
- непосредно од корисника услуга и 
- из других извора у складу са законом.'' 

 
Члан 3. 

 
У чл. 5. и 6.  речи: ''Скупштина општине 

Зрењанин'', у одговарајућем падежу, замењују се 
речима: ''Скупштина града Зрењанина'' у 
одговарајућем падежу. 

 
Члан 4. 

 
 Члан 7. мења се и гласи: 
  

''Члан 7. 
Органи Библиотеке су директор, управни 

и надзорни одбор. 
 Директора Библиотеке именује Ауто-

номна Покрајина, преко својих органа у складу са 
Законом.  
 Услови за именовање директора утврђују 
се Статутом. 
 Директор се именује на период од четири 
године. 
 Извршно веће Аутономнe Покрајине 
Војводине именује и вршиоца дужности 
директора до именовања директора и то најдуже 
на период од једне године.'' 
 

Члан 5. 
 

Члан 9. став 1. мења се и гласи: 
''Управни одбор има 5 чланова које 

именује Аутономна Покрајина, преко својих 
органа у складу са Законом.''  

У истом члану после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи: 

''Два члана Управног одбора из став 1. 
овог члана су из реда запослених у Библиотеци.''  

Досадашњи став 2. постаје став 3.     
 

Члан 6. 
 

 Члан 10. став 1. мења се и гласи: 
''Надзорни одбор има 3 члана које именује 

Аутономна Покрајина, преко својих органа у 
складу са Законом.'' 

У истом члану после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи: 
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''Један члан Надзорног одбора из става 1. 
овог члана је из реда запослених у Библиотеци.''      

Досадашњи став 2. постаје став 3.   
У досадашњем ставу 3. који постаје став  

4. речи: ''Скупштини општине Зрењанин'' 
замењују се речима: ''Скупштини града 
Зрењанина''.  
 

Члан 7. 
 

 Чл. 11, 12, 13, 14. и 15. бришу се. 
 Досадашњи члан 16. постаје члан 11. 
 

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:  06-129-13/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

222 
На основу члана 32. тач. 6. и 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. тач. 6. и 38. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ 
ПРАВА, ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ 
ОСНИВАЧА РО''ДОМ МЛАДОСТИ'' 

ЗРЕЊАНИН  
                                               

Члан 1. 
 

У Одлуци о преузимању права, обавеза и 
одговорности РО ''Дом младости'' Зрењанин 
(''Међуопштински службени лист'', бр. 7/91 и 
''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 
1/98 и 4/98), у члану 1. речи: ''општина Зрењанин'' 
замењују се речима: ''град Зрењанин'' 
 

Члан 2. 
 

Члан 8. који је утврђен чл. 2. и 3.  Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о преузимању 
права, обавеза и одговворности оснивача РО 

''Дом младости'' Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 6/92) мења се и гласи:  

 
''Члан 8. 

 
Органи установе су директор, управни и 

надзорни одбор. 
Директора  именује и разрешава Скупш-

тина града Зрењанина. 
Услови за именовање директора утврђују 

се Статутом. 
 Директор се именује на период од четири 
године. 
 Скупштина града Зрењанина именује и 
вршиоца дужности директора до именовања 
директора и то најдуже на период од једне 
године.'' 

Члан 3. 
 

Члан 9. који је утврђен чл. 2. и 4.  Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о преузимању 
права, обавеза и одговорности оснивача РО ''Дом 
младости'' Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 6/92) мења се и гласи:  

 
''Члан 9. 

 
 Директор руководи установом. 
 Именовање директора установе врши се 
на основу јавног конкурса.'' 

 
Члан 4. 

 
 У члану 14. речи: ''општине Зрењанин'' 
замењују се речима: ''града Зрењанина'' 

 
Члан 5. 

 
 Чл. 15, 16. и 17. бришу се. 

Досадашњи члан 18. постаје члан 15. 
 

Члан 6. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА                                                 
Број:  06-129-14/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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223 

На основу члана 32. тач. 6. и 8. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. тач. 6. и 38. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ 

ВРШЕЊА ПОСЛОВА АМАТЕРСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА САВЕЗУ АМАТЕРСКИХ 

КУД У ОПШТИНИ ЗРЕЊАНИН 
  

Члан 1. 
 

 У Одлуци о поверавању вршења послова 
аматерског стваралаштва Савезу аматерских 
КУД у општини Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', 4/93), у називу Одлуке речи: 
''општини Зрењанин'' замењују се речима: ''граду 
Зрењанину''. 

Члан 2. 
 

 У члану 1. речи: ''општина Зрењанин'' у 
одговарајућем падежу замењују се речима: ''град 
Зрењанин'' у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
 

  У члану 3. став 1. речи: ''Скупштина 
општине'' замењују се речима: ''Скупштина 
града''. 

У  ставу 2. реч: ''општине'' замењује се 
речју: ''Града''. 

Члан 3. 
 

 У чл.  4. и 6. реч: ''општине'' замењује се 
речју: ''Града''. 
 

Члан 4. 
 

 У чл. 7, 8. и 9. речи: ''Скупштина 
општине'' у одговарајућем падежу замењују се 
речима: ''Скупштина града'' у одговарајућем 
падежу. 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  06-129-15/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

224 
На основу члана 32. тач. 6. и 8. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
број 129/07) и члана 31. тач. 6. и 38. и члана 108. 
став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 08.10.2009. 
године, донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ 
ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ СЦЕНСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРСКОМ 

ПОЗОРИШТУ ''MAD ÁCH'' 
AMAT ŐRSZINHÁZ У ЗРЕЊАНИНУ 

Члан 1. 
 

У Одлуци о поверавању вршења 
делатности сценског стваралаштва Аматерском 
позоришту ''Madách'' Amatőrszinház у Зрењанину 
(''Службени лист општине Зрењанин'', 4/93), у 
члану 1. речи: ''општина Зрењанин'' замењују се 
речима: ''град Зрењанин''. 
 

Члан 2. 
 
 У члану 3. став 1. речи: ''Скупштина 
општине'' у одговарајућем падежу замењују се 
речима: ''Скупштина града'' у одговарајућем 
падежу. 
 У истом члану став 2. реч: ''општине'' 
замењује се речју: ''Града''. 
 

Члан 3. 
 
 У чл. 4. и 6. реч: ''општине'' замењује се 
речју: ''Града''. 

Члан 4. 
 

У чл. 7, 8. и  9. речи: ''Скупштина 
општине'' у одговарајућем падежу замењују се 
речима: ''Скупштина града'' у одговарајућем 
падежу. 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
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СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-16/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

225 
На основу члана 264. а у вези са чл. 46, 

47. и 48. Закона о здравственој заштити 
(''Службени гласник РС'', број 107/05) и чл. 31. и 
108. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанина'', број 21/08), Скупштина 
града Зрењанина, на седници одржаној  дана 
08.10.2009. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ 

ОСНИВАЧКИХ ПРАВА 
НАД  ЗДРАВСТВЕНОМ  УСТАНОВОМ  

АПОТЕКА  ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о преузимању оснивачких 
права над здравственом установом Апотека 
Зрењанин (''Службени лист општине Зрењанин'', 
број 13/06) у чл. 1. и 3. речи: ''општина Зрењанин'' 
у одговарајућем падежу, замењују са речима: 
''град Зрењанин'' у одговарајућем падежу.  

 
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:  06-129-17/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 31.  тачка 9. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08), Скупштина града Зрењанина на 
седници одржаној дана 08.10.2009. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Завода за 
заштиту споменика културе Зрењанин који је  
донео Управни одбор Завода за заштиту 
споменика културе Зрењанин дана 18.02.2009. 
године под бројем: 33-1/09. 

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-37/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 31.  тачка 9. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
број 21/08), Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној дана 08.10.2009. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни 
Статута Јавног предузећа ''Туристички центар 
града Зрењанина'' Зрењанин који је  донео 
Управни одбор Јавног предузећа ''Туристички 
центар града Зрењанина'' Зрењанин дана 
22.09.2009. године под бројем: 911.   
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-38/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. 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 08.10.2009. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА   

 ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I 
 

 МИРЈАНА ЗЛАТАНОВИЋ, дипл. 
правник, разрешава се дужности члана Градске 
изборне комисије.  

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
МИРЈАНА ЗЛАТАНОВИЋ је именована за члана 
Градске изборне комисије у сталном саставу у 
Зрењанину 27.06.2008.године, Решењем 
Скупштине града Зрењанина бр. 06-59-3/08-I-04-
01  (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 
20/08), на предлог коалиције За европски 
Зрењанин-Борис Тадић. 

 У међувремену Мирјана Златановић је 
поднела оставку на дужност члана Градске 
изборне комисије. 

На основу изнетог, Комисија за 
персонална питања утврдила је Предлог Решења 
о разрешењу члана  Градске изборне комисије у 
Зрењанину.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
 Против овог Решења може се изјавити 
жалба Окружном суду у Зрењанину у року од 24 
часа од доношења Решења.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-44/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

 

229 
На основу члана 31.став 1. тачка 23.  

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 3. Одлуке о 
Градском Савету за младе (''Службени лист града 
Зрењанина''. бр. 28/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 08.10.2009. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ 
САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 
I 

 
 ДАМИР ГРОШИН, дипл. социолог, 
разрешава се дужности члана Градског Савета за 
младе. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-129-45/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 21/08) и члана 3.  Одлуке о Градском Савету 
за младе (''Службени лист града Зрењанина''. бр. 
28/08) Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 08.10.2009. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ  
САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 
I 
 

 НАТАША ЛАЛИЋ, дипл.инг. заштите 
животне средине, бира се за члана Градског 
Савета за младе. 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина'' 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
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ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-129-46/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1.  тачка 23.   
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о 
утврђивању назива улица и тргова (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 11/05 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 6/09), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 08.10.2009. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА                     
               

I 
 
 ДАМИР ГРОШИН, разрешава се 
дужности члана Комисије за утврђивање назива 
улица и тргова. 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА      
Број:  06-129-47/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1.  тачка 23.   
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), члана 7. Одлуке о 
утврђивању назива улица и тргова (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 11/05 и ''Службени 
лист града Зрењанина'', бр. 21/08 и 6/09), 
Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 08.10.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА  

УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА                     
                
 
 

I 
 
 ШОМОЂИ ШАНДОР, машинбравар, 
бира се за члана Комисије за утврђивање назива 
улица и тргова.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА      
Број:  06-129-48/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 21/08) Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 08.10.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 

 
 ВЕСНА СТАНКОВ, дипломирани 
психолог, разрешава се дужности директора 
Центра за социјални рад града Зрењанина. 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-49/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 69 б. Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана (''Службени гласник РС'', бр. 36/91, 79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 
84/04, 101/05 - др. Закон и 115/05) и члана 31. 
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тачка 9. Статута града Зрењанина (''Службени 
лист града Зрењанин'', бр. 21/09) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
08.10.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
I 

 
 ВЕСНА СТАНКОВ, дипломирани 
психолог, именује се за директора Центра за 
социјални рад града Зрењанина, на период од 4 
године. 

 
II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-50/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 6. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над здравственом 
установом Апотека Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 13/06) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 08.10.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН,  

ЗРЕЊАНИН 
 

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-51/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 6. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над здравственом 
установом Апотека Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 13/06) и члана 19. 
Статута Апотека Зрењанин Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 08.10.2009. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН, ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 Mr ph ЕДИТ ХОДИ ФУКС, именује се 
за директора Апотека Зрењанин, Зрењанин. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-52/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 21/09) и члана 20. Одлуке о 
подели Новинско-издавачког и радио – дифузног 
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 7/2005) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
08.10.2009. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО 
ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 НАДИЦА МАРГОЛД, хемијски техни-
чар,  разрешава се дужности члана  Управног 
одбора Јавног предузећа ''Радио Зрењанин'' 
Зрењанин, на лични захтев. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-53/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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 На основу члана 31. став 1. тачка 9. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин'', бр. 21/09) и члана 20. Одлуке о 
подели Новинско-издавачког и радио – дифузног 
Јавног предузећа ''Зрењанин'' (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 7/2005) Скупштина 
града Зрењанина на седници одржаној 
08.10.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА   ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО 
ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 МИТА ЛИСИЦА, именује  се за члана  
Управног одбора Јавног предузећа ''Радио 
Зрењанин'' Зрењанин. 

 
II 

 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-54/09-I-10-01 

Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

239 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о 
оснивању Предшколске установе (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 5/02, 6/02 
и 2/04), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 08.10.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У 
ЗРЕЊАНИНУ 

 
I 

 
 ЗОРИЦА ПАЈТАШЕВ, дипл. правник, 
разрешава се дужности члана Надзорног одбора 
Предшколске установе у Зрењанину, као 
представник запослених. 
   

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-129-55/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

240 
На основу члана 31. став 1. тачка 9. 

Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08) и члана 10. Одлуке о 
оснивању Предшколске установе (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 5/02, 6/02 
и 2/04), Скупштина града Зрењанина, на седници 
одржаној 08.10.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У 

ЗРЕЊАНИНУ 
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I 
 
 ТОТ САКАЛ ГАБРИЈЕЛА, дипл. 
правник, именује се за члана Надзорног одбора 
Предшколске установе у Зрењанину, као 
представник запослених. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА  
Број:  06-129-56/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

241 
 На основу члана 55. став 3. тачка 4. 
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  
08.10.2009. године, донела је 
 

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

ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 Разрешавају се дужности члана Школског 
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, као 
представници родитеља:  
 
-НЕДЕЉКА БОШКОВ, лекар специјалиста 
- РАТКО ВУКОВИЋ, дипл. економиста. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-57/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

242 
 На основу члана 54. став 2. 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  08.10.2009. 
године, донела је 
 

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

ЗРЕЊАНИН           
 

I 
 
 У Школски одбор Зрењанинске гимназије 
Зрењанин, као представници родитеља именују 
се:  
- ФИЛИП БАЛОШ, лекар и 
- НАДА МОМИРСКИ, инг. орг. рада. 

 
II 

 
 Мандат Филипу Балошу и Нади 
Момирски траје до истека мандата Школског 
одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин, који је 
именован 14.06.2006. године, Решењем 
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-
56/06-I-04-01 (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/06).          
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-58/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

243 
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 
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Зрењанина, на седници одржаној  08.10.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ  

ШКОЛЕ  ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 
 КАЛАЧАН ЕУЂЕН,  разрешава се 
дужности члана Школског одбора Средње 
пољопривредне  школе  Зрењанин, као 
представник локалне заједнице, на лични захтев.            
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-59/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

244 
 На основу члана 54. став 2. 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  08.10.2009. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ШКОЛЕ ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 ЈОВАН НАТАРОШ, инг. пољ.  механи-
зације, именује се за члана Школског одбора 
Средње пољопривредне  школе  Зрењанин, као 
представник локалне заједнице.  

 
II 

 
 Мандат Јовану Натарошу, траје до истека 
мандата Школског одбора Средње 
пољопривредне  школе  Зрењанин, који је 
именован 14.06.2006. године, Решењем 
Скупштине општине Зрењанин, број: 06-36-

62/06-I-04-01 (''Службени лист општине 
Зрењанин'', бр. 5/06).          
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-60/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

245 
На основу члана 55. став 3. тачка 4. 

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  
08.10.2009. године, донела је 
 

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

ЈАКШИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 СЛАВКО КРАЈОВАН, дипл. еконо-
миста,  разрешава се дужности члана Школског 
одбора  Основне школе ''Ђура Јакшић'' Зрењанин, 
као представник родитеља.            
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-61/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

246 
На основу члана 54. став 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
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Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  08.10.2009. 
године, донела је 

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

ЈАКШИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

 МИОДРАГ ГРУБАЧКИ, именује се за 
члана Школског одбора  Основне школе ''Ђура 
Јакшић'' Зрењанин, као представник родитеља.    
 

II 
 
 Мандат Миодрагу Грубачком, траје до 
истека мандата Школског одбора Основне школе 
''Ђура Јакшић'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2006. године, Решењем Скупштине 
општине Зрењанин, број: 06-36-33/06-I-04-01 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).          
 

III 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-62/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

247 
На основу члана 55. став 3. тачка 5., а у 

вези члана 54. став 10. тачка 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  08.10.2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР БОШКО 
ВРЕБАЛОВ''  МЕЛЕНЦИ 

 
I 
 

 ЗОРАН ЋИРИЋ, професор разредне 
наставе, разрешава се дужности члана Школског 

одбора  Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' 
Меленци, као представник запослених.     
        

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-63/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

248 
На основу члана 54. став 2. 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 08.10.2009. 
године, донелa је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ДР БОШКО 
ВРЕБАЛОВ'' МЕЛЕНЦИ  

 
I 
 

ВЕСНА ПРОТИЋ, професор разредне 
наставе, именује се за члана Школског одбора 
Основне школе ''Др Бошко Вребалов'' Меленци, 
као представник запослених. 
 

II 
 

 Мандат Весни Протић, траје до истека 
мандата Школског одбора Основне школе ''Др 
Бошко Вребалов'' Меленци, који је именован 
14.06.2006. године, Решењем Скупштине 
општине Зрењанин, број: 06-36-40/06-I-04-01 
(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 5/06).  
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
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Број:  06-129-64/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 

249 
 На основу члана 32. став 3 Статута града 
Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, 
бр.21/08) Скупштина града Зрњанина је на 
седници одржаној дана 08.10.2009. године, 
донела следећу  

О Д Л У К У 
 
1. ОДОБРАВА  СЕ  јавно задуживање града 

Зрењанина (дугорочно) код пословне банке у 
износу од 100.000.000,00 динара. 

2. СРЕДСТВА  из тачке 1. ове Одлуке 
користиће се за финансирање изградње Хале 
спортова на Карађорђевом тргу и за 
финансирање изградње инфраструктуре на 
локалитету “ЈУГОИСТОК”. 

3. НАЛАЖЕ СЕ  Градоначелнику града 
Зрењанина да покрене поступак јавне 
набавке и изврши одабир најповољнијег 
понуђача. 

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Градоначелник да 
Скупштину града Зрењанина обавести о 
јавном задужењу и условима задужења, као и 
да једном годишње Скупштину извештава о 
утрошеним средствима и отплати одобреног 
јавног задужења. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  06-129-18/09-I-10-01 
Дана: 08.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон, с.р. 
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На основу члана 47. став 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/07) и члана 52. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 21/08), 
Градско веће града Зрењанина на седници 
одржаној  дана 01.10.2009. године,  донело је 
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан 1. 
 

 У Пословнику Градског већа 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 22/08, 25/08 и 30/08), после члана 
23. додаје се  члан 23 а који гласи: 
 

''Члан 23а 
 

 Материјал за седницу Градског већа биће 
објављен у електронској форми на интернет сајту 
Града Зрењанина, најкасније два дана пре 
одржавања седнице, а може и у краћем року када 
за то постоје оправдани разлози.'' 
  

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-128-43/09-III-10-01 
Дана: 01.10.2009. године 
З Р Е Њ А Н И Н  

ЗАМЕНИК  
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Горан Каурић,с.р. 
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