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 На основу члана 33. став 3. и члана 54. став 1. 
Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 
10.04.2006.године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
 
 
I 
 

 СИМА ВУКОВИЋ, дипл. економиста, 
разрешава се дужности члана Општинског већа 
општине Зрењанин, подношењем оставке. 
 
 

II 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-20-1/06-I-04-01 
Дана: 10.04.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
 
 
      
  ПРЕДСЕДНИК 
      
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
       Душанка Трифунов,с.р. 
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 На основу члана 22. став 1. тачка 10. Статута 
општине Зрењанин (''Службени лист општине 
Зрењанин'', број 16/05 – пречишћен текст), 
Скупштина општине Зрењанин, на седници одржаној 
10.04.2006.године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН 
 
 
I 
 

 РАДОВАН ОБРАДОВИЋ, дипл. 
економиста, бира се за члана Општинског већа 
општине Зрењанин. 
 

II 
 
 

 Решење објавити у ''Службеном листу 
општине Зрењанин''. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-20-2/06-I-04-01 
Дана: 10.04.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
 
 
      
  ПРЕДСЕДНИК 
      
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
       Душанка Трифунов,с.р. 
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На основу члана 18. и 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 9/2002, 33/2004 и 
135/2004),  члана 47. Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Службени гласник РС'', бр. 76/91, 18/93, 
22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/2001 и 33/2004), члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени 
гласник РС'', број 9/2002, 87/2002 и 66/2005) и чланa 22. и 90. Статута општине Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', број 16/2005 – пречишћен текст), Скупштина општине Зрењанин на седници одржаној 10. 
04.  2006.године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗРЕЊАНИН ЗА 2006. ГОДИНУ  
 
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету општине Зрењанин за 2006. годину (''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 
17/2005) у члану 2. износ: ''670.510.000'' замењује се износом: ''676.194.000''.  
 

Члан 2.  
 

 У члану 3. износ: ''575.218.000'' замењује се износом: ''581.218.000''.  
 

Члан 3.  
 

 У члану 4. ''Општи део приходи'' економска класификација 714510 - Порези на моторна возила износ 
од: ''53.320.000'' замењује се износом: ''43.320.000''; После економске класификација 714510 додаје се нова 
економска класификација 714547 -Накнада за загађивање животне средине у износу од 10.000.000; економска 
класификација 733150 – Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина – од Републике 
Србије постаје економска класификација 733151; и наредна економска класификација 733150 – Текући 
трансфери од Републике у корист нивоа општина – остало постаје економска класификација 733152 а износ: 
''50.974.000'' замењује се износом: ''974.000''; после економске класификације 733152 додаје се нова економска 
класификација 733153 – Текући трансфери од АПВ у корист нивоа општина у износу од 50.000.000; економска 
класификација 741150 – Камате на средства буџета општина постаје економска класификација 741151; 
економска класификација 741531 – Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе износ: ''45.370.000'' замењује се износом: ''36.370.000''; после економске 
класификације 741531 додаје се нова економска класификација 741532 – Комунална такса за коришћење 
простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима у износу 
од 9.000.000; економска класификација 742253 – Накнада за уређивање грађевинског земљишта износ од: 
''110.237.000'' замењује се износом: ''99.359.041''; укупно 742 износ: ''217.395.000'' замењује се износом: 
''206.517.041''; после укупно 921 додаје се нови став ''Укупни приходи без пренетих средстава из претходне 
године: у износу 1.935.748.041''; после укупних прихода без пренетих средстава из претходне године додаје се 
економска класификација 321310 – Пренета неутрошена средства из претходне године у износу 10.877.959. 
 

Члан 4.  
 

 У глави 2. ''Општи део расходи'' вршиће се следеће измене и допуне:  
 Код економске класификације 400000 – Текући расходи у колони Средства из буџета износ: 
''1.925.896.000'' замењује се износом: ''1.918.946.000'', и у колони укупна средства износ: ''1.931.896.000'' 
замењује се износом: ''1.924.946.000''; економска класификација 410000 – Расходи за запослене у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''654.161.000'' замењује се износом: ''625.766.000''; 
економска класификација 411 – Плате и додаци запослених у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''564.953.000'' замењује се износом: ''541.154.000''; економска класификација 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''46.023.000'' 
замењује се износом: ''41.427.000''; економска класификација 420000 – Коришћење услуга и роба у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''319.926.000'' замењује се износом: ''318.610.000''; 
економска класификација 421 – Стални трошкови у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''90.002.000'' замењује се износом: ''92.502.000''; економска класификација 423 – Услуге по уговору у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''32.737.000'' замењује се износом: ''34.237.000''; 
економска класификација 424 – Специјализоване услуге у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''86.340.000'' замењује се износом: ''87.340.000''; економска класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање у колони Средства из буџета и Укупна средства износ: ''81.980.000'' замењује се износом: 
''75.980.000''; економска класификација 426 – Материјал у колони Средства из буџета и колони Укупна средства 
износ: ''24.492.000'' замењује се износом: ''24.176.000''; економска класификација 441000 – Отплата камата у 
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колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''3.834.000'' замењује се износом: ''4.245.000''; 
економска класификација 441 – Отплата камата у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''3.834.000'' замењује се износом: ''4.245.000''; економска класификација 460000 – Донације и трансфери у 
колони Средства из буџета износ: ''375.800.000'' замењује се износом: ''383.800.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''381.800.000'' замењује се износом: ''389.800.000''; економска класификација 470000 – Права из 
социјалног осигурања у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''35.200.000'' замењује се 
износом: ''36.200.000'', економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''35.200.000'' замењује се износом: ''36.200.000'', економска 
класификација 480000 – Остали расходи у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''35.348.000'' замењује се износом: ''41.698.000'', економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''27.090.000'' замењује се 
износом: ''27.440.000'', економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства износ: ''4.758.000'' замењује се износом: ''10.758.000'', економска 
класификација 490000 – Резерве у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''17.700.000'' 
замењује се износом: ''24.700.000'', економска класификација 499 – Текућа резерва у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства износ: ''8.000.000'' замењује се износом: ''15.000.000'', економска класификација 
500000 – Издаци за нефинансијску имовину у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.350.000'' замењује се износом: ''11.300.000'', економска класификација 510000 – Основна средства у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''5.350.000'' замењује се износом ''11.300.000'', економска 
класификација 512 – Машине и опрема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''5.250.000'' замењује се износом: ''10.750.000'', економска класификација 513 – Остала основна средства у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''100.000'' замењује се износом: ''550.000'', 
економска класификација 600000 – Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ: ''9.380.000'' замењује се износом: ''10.380.000'', економска 
класификација 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима у колони Средства из буџета и колони Укупна 
средства износ: ''9.380.000'' замењује се износом: ''10.380.000'', економска класификација 611 – Отплата 
главнице домаћим пословним банкама у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ: 
''9.380.000'' замењује се износом: ''10.380.000''. 
 У глави ''II Посебан део'' у члану 5. вршиће се следеће измене и допуне: 
 Раздео 1. – Председник, Општинско веће и Скупштина општине, функција 110 – Извршни и 
законодавни органи, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства, за економске класификације и то: 
економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца износ од ''1.725.000'' замењује се 
износом ''1.800.000'', економска класификација 499000 – Средства резерве-текућа резерва, износ од ''8.000.000'' 
замењује се износом ''15.000.000''. Извори финансирања за раздео 1. у колони Средства из буџета и колони 
Укупно за раздео 1.  износ ''67.495.000'' замењује се износом ''74.570.000''. 
 Раздео 2. – Општинска управа, функција 410 – Општи економски и комерционални послови, у колони 
Средства из буџета и Укупна средства за економске класификације и то: економска класификација 411000 – 
Плате и додаци запослених, у колони Средства из буџета и Укупна средства, износ ''151.189.000'' замењује се 
износом ''133.200.000'', економска класификација 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ ''28.463.000'' замењује се износом ''23.850.000'', економска 
класификација 423000 – Услуге по уговору у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ 
''4.500.000'' замењује се износом ''6.000.000'', економска класификација 424000 – Специјализоване услуге у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ ''2.000.000'' замењује се износом ''3.000.000'', 
економска класификација 441000 – Отплата камата домаћим пословним банкама у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства износ ''3.600.000'' замењује се износом ''4.011.000'', економска класификација 512000 – 
Машине и опрема у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ ''3.500.000'' замењује се 
износом ''9.000.000'', економска класификација 611000 – Отплата главнице домаћим кредиторима у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ ''9.380.000'' замењује се износом ''10.380.000''. Извори 
финансирања за раздео 2. у колони Средства из буџета и колони Укупна средства за раздео 2. износ 
''266.032.000'' замењује се износом ''252.841.000''.  
 Раздео 3. – Општинско јавно правобранилаштво, функција 110 - Извршни и законодавни органи у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства за економске класификације и то: економска 
класификација 411000 – Плате и додаци запослених износ ''4.510.000'' замењује се износом ''4.200.000'', 
економска класификација 412000 – Социјали доприноси на терет послодавца износ ''810.000'' замењује се 
износом ''752.000'', после економске класификације 426000 – Материјал додаје се нова економска 
класификација 513000 – Остала основна средства у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ 
''450.000''. Извори финансирања за раздео 3. у колони Средства из буџета и колони Укупна средства за раздео 3. 
износ ''5.721.000'' замењује се износом ''5.803.000''. 
 Раздео 4. – Основно образовање, функција 912 – Основно образовање, у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства, за економске класификације и то: економска класификација 463000 – Стални 
трошкови износ ''47.000.000'' замењује се износом ''52.000.000'', економска класификација 463000 – Материјал 
износ ''32.500.000'' замењује се износом ''33.000.000''. Извори финансирања за раздео 4. у колони Средства из 
буџета и колони Укупна средства за раздео 4. износ ''135.000.000'' замењује се износом ''140.500.000''. 
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 Раздео 5. – Средње образовање, функција 920 – Средње образовање, у колони Средства из буџета и 
колони Укупна средства за економске класификације и то: економска класификација 463000 – Стални трошкови 
износ ''17.800.000'' замењује се износом ''19.800.000'', економска класификација 463000 – Материјал износ 
''27.100.000'' замењује се износом ''27.600.000''. Извори финансирања за раздео 5. Приходи из буџета у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ ''75.400.000'' замењује се износом ''77.900.000''. Укупно за 
раздео 5. у колони Средства из буџета износ ''75.400.000'' замењује се износом ''77.900.000'' у колони Укупна 
средства износ ''81.400.000'' замењује се износом ''83.900.000''. 
 Раздео 6. – Култура, функција 820 – Услуге културе, глава 6.0. – Народно позориште ''Тоша Јовановић'' 
у колони Средства из буџета и колони Укупна средства за економске класификације и то: економска 
класификација 411000 – Расходи за запослене у колони Средства из буџета и колони Укупна средства износ 
''48.000.000'' замењује се износом ''45.500.000'', економска класификација 426000 – Материјал у колони 
Средства из буџета и колони Укупна средства износ ''2.400.000'' замењује се износом ''2.275.000''. Извори 
финансирања за главу 6.0. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу 6.0. износ ''65.750.000'' 
замењује се износом ''63.125.000''. Глава 6.1. – Градска библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони Средства из 
буцета и колони Укупна средства, за економске класификације и то: економска класификација 411000 – 
Расходи за запослене инос ''16.800.000'' замењује се износом ''16.000.000'', економска класификација 426000 – 
Материјал износ ''840.000'' замењује се износом ''800.000''. Извори финансирања за главу 6.1. у колони приходи 
из буџета и колони Укупно за главу 6.1. износ ''24.210.000'' замењује се износом ''23.370.000''. Глава 6.2. – 
Народни музеј, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства, за економске класификације и то: 
економска класификација 411000 – Расходи за запослене износ ''18.400.000'' замењује се износом ''17.800.000'', 
економска класификација 426000 – Материјал износ ''920.000'' замењује се износом ''890.000''. Извори 
финансирања за главу 6.2. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу 6.2. износ ''29.660.000'' 
замењује се износом ''29.030.000''. Глава 6.3. – Савремена галерија, у колони Средства из буџета и колони 
Укупна средства, за економске класификације и то: економска класификација 411000 – Расходи за запослене 
износ ''9.000.000'' замењује се износом ''7.900.000'', економска класификација 426000 – Материјал износ 
''450.000'' замењује се износом ''395.000''. Извори финансирања за главу 6.3. у колони Приходи из буџета и 
колони Укупно за главу 6.3. износ ''14.540.000'' замењује се износом ''13.385.000''. Глава 6.4. Културни центар, у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства, за економске класификације и то: економска 
класификација 411000 – Расходи за запослене износ ''14.800.000'' замењује се износом ''13.900.000'', економска 
класификација 426000 – Материјал износ ''370.000'' замењује се износом ''348.000''. Извори финансирања за 
главу 6.4. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу 6.4. износ ''22.750.000'' замењује се износом 
''21.828.000''. Глава 6.5 Савез аматерских КУД, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства за 
економске класификације и то: економска класификација 411000 – Расходи за запослене износ ''2.400.000'' 
замењује се износом ''2.250.000'', економска класификација 426000 – Материјал износ ''120.000'' замењује се 
износом ''113.000''. Извори финансирања за главу 6.5. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу 
6.5. износ ''5.820.000'' замењује се износом ''5.663.000''. Глава 6.6. Позориште ''Мадач'', у колони Средства из 
буџета и Укупна средства, за економске класификације и то: економска класификација 411000 – Расходи за 
запослене износ ''2.100.000'' замењује се износом ''2.050.000'', економска класификација 426000 – Материјал 
износ ''105.000'' замењује се износом ''103.000''. Извори финансирања за главу 6.6. у колони Приходи из буџета и 
колони Укупно за главу 6.6. износ ''3.215.000'' замењује се износом ''3.163.000''. Глава 6.7. Историјски архив, у 
колони Средства из буџета и колони Укупна средства, за економске класификације и то: економска 
класификација 411000 – Расходи за запослене износ ''11.200.000'' замењује се износом ''10.500.000'', економска 
класификација 426000 – Материјал износ ''560.000'' замењује се износом ''525.000''. Извори финансирања за 
главу 6.7. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу 6.7. износ ''12.520.000'' замењује се износом 
''11.785.000''. Извори финансирања за раздео 6. у колони Приходи из буџета и Укупно за раздео 6. износ 
''188.645.000'' замењује се износом ''181.529.000''.  
 Раздео 7. – Физичка култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, у колони Средства из буџета 
и колони Укупна средства, за економске класификације и то: економска класификација 421000 – Стални 
трошкови износ ''19.000.000'' замењује се износом ''21.500.000''. Извори финансирања за раздео 7. у колони 
Приходи из буџета и колони Укупно за раздео 7. износ ''86.465.000'' замењује се износом ''88.965.000''. 
 Раздео 8. – Друштвена брига о деци, функција 911 – Предшколско образовање, глава 8.1. Друштвена 
брига о деци – остало, за економске класификације и то: економска класификација 411000 – Расходи за 
запослене износ ''23.800.000'' замењује се износом ''25.100.000'', економска класификација 472000 – Накнада за 
социјалну заштиту из буџета износ ''13.900.000'' замењује се износом ''14.900.000''. Извори финансирања за 
главу 8.1. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу 8.1. износ ''37.700.000'' замењује се износом 
''40.000.000''. Извори финансирања за раздео 8. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за раздео 8. износ 
''169.000.000'' замењује се износом ''171.300.000''.  
 Раздео 11. – Средства за остале потребе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, у колони Средства из буџета и колони Укупна средства за економске 
класификације и то: економска класификација 481000 – Материјал износ ''1.900.000'' замењује се износом 
''2.250.000''. Извори финансирања за раздео 11. у колони Приходи из буџета и колони укупно за раздео 11. износ 
''24.850.000'' замењује се износом ''25.200.000''.  
 Раздео 13. – Јавна предузећа, функција 620 – Развој заједнице, у колони Средства из буџета и Укупна 
средства, глава 13.4. Јавно стамбено предузеће, за економске класификације и то: економска класификација 
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482000 – Порези, обавезне таксе износ ''293.000'' замењује се износом ''6.293.000''. Извори финансирања за главу 
13.4. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за главу 13.4. износ ''16.348.000'' замењује се износом 
''22.348.000''. Извори финансирања за раздео 13. у колони Приходи из буџета и колони Укупно за раздео 13. 
износ ''539.993.000'' замењује се износом ''545.993.000''.  
 Раздео 16. – Остали расходи, функција 490 – Економски послови некласификовани на другом месту у 
колони Средства из буџета и Укупна средства, економска класификација 425000 – Средства за инвестициону 
изградњу и одржавање пословног простора износ ''10.000.000'' замењује се износом ''4.000.000''. Извори 
финансирања за раздео 16. у колони Приходи из буџета и Укупно за раздео 16. износ ''218.800.000'' замењује се 
износом ''212.800.000''.  
  

Члан 5. 
 
 У глави  ''Посебне одредбе'', у члану 7. став 1. износ од ''8.000.000'' замењује се износом ''15.000.000''. 
 

Члан 6. 
 

 У глави  ''Посебне одредбе'', у члану 24. став 2. у загради: ''(''Службени гласник РС'', број 106/2005)'' иза 
броја: '' 106/2005'' додаје се ''и 108/2005''. 
 

Члан 7. 
 

 Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у ''Службеном листу општине Зрењанин''. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Зрењанин'', а 
примењиваће се од 1.јануара 2006. године. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 06-20-4/06-I-04-01                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 10.04.2006. године                                                                 Душанка Трифунов,с.р. 
З р е њ а н и н 
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На основу члана 2. и 13. Закона о 
комуналним делатностима ('' Службени гласник РС', 
број 16/97 и 42/98) и члана 22. Статута општине 
Зрењанин (''Службени  лист општине Зрењанин'', 
16/2005 – пречишћен текст) , Скупштина општине 
Зрењанин на седници одржаној 10.04.2006 године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О  

ОДРЖАВАЊУ  КОМУНАЛНЕ  ХИГИЈЕНЕ 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одржавању комуналне хигијене 
(''Службени лист општине Зрењанин'', број 1/2006 ) у 
члану 39. став 2. и 3. се бришу и додаје се нови став 2. 
који гласи: 
''Одржавање физичких препрека врши Јавно 
предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' Зрењанин у складу са годишњим 

програмом одржавања, а оно подразумева њихову 
замену, поправку, фарбање или  трајно уклањање''. 
 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Зрењанин.'' 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 06-20-5/06-I-04-01 
Дана: 10.04.2006. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 
      
  ПРЕДСЕДНИК 
      
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
       Душанка Трифунов,с.р. 
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