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На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' бр. 54/2009 и 73/10) и 
члана 31. тачка 2. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 21/08), а на 
предлог Градоначелника, Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној 17.06.2011. године, 
донела је  

О Д Л У К У  
 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2010. ГОДИНУ  

- Консолидовани завршни рачун - 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1.  
 
 Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и 
издаци буџета града Зрењанина у 2010. години у следећим износима:  
 I  Укупни приходи и примања са неутрошеним средствима  3.250.215 хиљада динара 
 II  Укупни расходи и издаци     2.930.567 хиљада динара 
 III Разлика (I - II)         319.648 хиљада динара 

 
Члан 2. 

 
У Билансу стања на дан 31.12.2010. године (Образац 1.) утврђена је укупна актива у износу од 

5.314.469 хиљаде динара и укупна пасива у износу од  5.314.469 хиљаде динара, као и ванбилансна 
актива у укупном износу од 531.744 хиљаде динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 
531.744 хиљаде динара. 

 
Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 
 

АКТИВА: 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

 
010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима 3.937.127 
020000 Нефинансијска имовина у залихама 7.586 
110000 Дугорочна финансијска имовина 10.486 
120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности, потраживања и краткорочни пласмани  
 

733.591 
130000 Активна временска разграничења 625.679 
 УКУПНА АКТИВА: 5.314.469 
35000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 531.744 

 
ПАСИВА: 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

210000 Дугорочне обавезе 248.968 
220000 Краткорочне обавезе 767 
230000 Обавезе по основу расхода за запослене 37.492 
240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев  
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расхода за запослене 204.553 
250000 Обавезе из пословања 376.647 
290000 Пасивна временска разграничења 344.696 
310000 Капитал 3.964.143 
320000 Утврђивање резултата пословања 137.203 
 УКУПНА ПАСИВА: 5.314.469 
350000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 531.744 

 
Члан 3. 

 
 У Билансу прихода и расхода (Образац 2.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2010. 
године утврђени су:   
                                                                                             У хиљадама динара 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 

 
2.808.937 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 

 
2.918.609 

3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр.2. - ред.бр. 1.)  109.672 
4. Коригован мањак прихода и примања-буџетски дефицит 

а) увећан за: 
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година 
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; 
- део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
нефинансијске имовине; 
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће године; 
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних 
из кредита; 
- износ  приватизационих примања коришћен  за покриће расхода и 
издатака текуће године 
б) умањен за: 
- утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; 
- утрошена средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 

 
 
 

264.613 
 

  831 
 

699 
 

- 
 

-    
 
 

121 
 

19.147 
5. Вишак прихода и примања –  буџетски суфицит 137.203 

 
Структура прихода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 1.464.562 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трасфери 441.938  
740000 Други приходи 757.588 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 43.923 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 46.002  
790000 Приходи из буџета 39.645 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: 2.793.658 
810000 Примања од продаје основних средстава    7.060 
820000 Примања од продаје залиха 8.219 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 

2.808.937 
 
Структура расхода на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: 
 

Економска 
класификација 

Опис Износ 
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Економска 
класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.013.227 
420000 Коришћење услуга и роба 753.650 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад 1.369 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 10.438 
450000 Субвенције 417.907 
460000 Донације, дотације и трансфери 510.651 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 36.611 
480000 Остали расходи 81.350 
 УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ: 2.825.203 
510000 Основна средства                88.443 
520000 Залихе 4.886 
540000 Природна имовина  77 
 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 

2.918.609 
 Вишак прихода  и примања – буџетски суфицит 109.672 

 

Члан 4. 
 

 Остварени коригован вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани), из члана 3. ове 
Одлуке, у износу од 137.203 хиљада динара, преноси се у наредну годину.  
 

Члан 5. 
 

Остали извори новчаних срестава – средстава амортизације за 2010. годину у укупном износу 
од 1.369 хиљада динара, користиће се за набавку нефинсијске имовине. 
 

Члан 6. 
 

 У Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3.) у периоду од 01. јануара до 
31. децембра 2010. године, утврђени су укупни извори финасирања (примања) у износу од 157.210 
хиљада динара и укупни издаци у износу од 105.364 хиљада динара.  
 Структура извора финансирања (примања) и издатака на нивоу категорије према економској 
класификацији у хиљадама динара је следећа:  
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:  
 Економска 
класификација 

Опис Износ 

810000 Примања од продаје основних средстава 7.060 
820000 Примања од продаје залиха 8.219 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 139.565 
920000 Примања од продаје финансијске имовине 2.366 
 УКУПНА  ПРИМАЊА: 157.210 

  

ИЗДАЦИ: 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

510000 Основна средства  88.443 
520000 Залихе 4.886 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина  77 
610000 Отплата главнице 11.958 
620000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ ИЗДАЦИ:  105.364 

 
Вишак примања утврђен је у износу од 51.846 хиљада динара. 
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Члан 7. 
 
 У Извештају о новчаним токовима (Образац 4.) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2010. 
године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.950.868 хиљада динара, укупни новчани 
одливи у износу од  2.930.467 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 361.290 
хиљада динара. 
 Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу 
категорије према економској  класификацији у хиљадама динара је следећа: 
 
 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:  

Економска 
класификација 

Опис Износ 

710000 Порези 1.464.562 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трансфери   441.938 
740000 Други приходи 757.588 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 43.923 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу   46.002 
790000 Приходи из буџета 39.645 
810000 Примања од продаје основних  средстава 7.060 
820000 Примања од продаје залиха 8.219 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 139.565 
920000 Примања од продаје финансијске имовине  2.366 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 2.950.868 

 
НОВЧАНИ ОДЛИВИ:  
Економска 

класификација 
Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.013.227 
420000 Коришћење услуга и роба 753.650 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад 1.369 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 10.438 
450000 Субвенције 417.907 
460000 Донације, дотације  и трансфери 510.651 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 36.611 
480000 Остали расходи 81.350 
510000 Основна средства 88.443 
520000 Залихе 4.886 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина  77 
610000 Отплата главнице 11.958 
6200000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ: 2.930.567 

 
 Вишак новчаних прилива утврђен је у износу од 20.301 хиљада динара. Салдо готовине на 
почетку године износи 299.347 хиљада динара, што са коригованим приливом за примљена средства 
у обрачуну у износу од 3.421.069 хиљаде динара и коригованим одливом за исплаћена средства у 
обрачуну у износу од 3.359.126 хиљада динара, даје салдо готовине на крају године који износи 
361.290 хиљада динара.  

Члан 8. 
 

 У Извештају о извршењу буџета (Образац 5.) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. 
године, утврђена је укупна разлика (вишак новчаних прилива) у износу од 20.301 хиљада динара, 
између укупних прихода и примања у износу од 2.950.868 хиљаде динара и укупних расхода и 
издатака у износу од 2.930.567 хиљада динара, по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне 
Покрајине, општине - града, ООСО, донација и осталих извора. 
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         УКУПНИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:                                                        у хиљадама динара 
Економска 

класификација 
Опис Износ 

710000 Порези 1.464.562 
720000 Социјални доприноси - 
730000 Донације и трансфери 441.938 
740000 Други приходи 757.588 
770000 Меморандумске ставке за рефунцију расхода 43.923 
780000 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу  46.002 
790000 Приходи из буџета 39.645 
810000 Примања од продаје основних  средстава 7.060 
820000 Примања од продаје залиха 8.219 
830000 Примања од продаје драгоцености - 
840000 Примања од продаје природне имовине - 
910000 Примања од задуживања 139.565 
920000 Примања од продаје финансијске имовине 2.366 
 УКУПНИ ПРИХОДА И ПРИМАЊА: 2.950.868 

 
        УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:                                                                у хиљадама динара 

Економска 
класификација 

Опис Износ 

410000 Расходи за запослене 1.013.227 
420000 Коришћење услуга и роба 753.650 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад 1.369 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 10.438 
450000 Субвенције 417.907 
460000 Донације, дотације и трансфери 510.651 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 36.611 
480000 Остали расходи 81.350 
510000 Основна средства 88.443 
520000 Залихе 4.886 
530000 Драгоцености - 
540000 Природна имовина 77 
550000 Нефинансијска имовина која се финансира из 

средстава за реализацију НИП-а 
 

- 
610000 Отплата главнице 11.958 
6200000 Набавка финансијске имовине - 
 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 2.930.567 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

                                                         у хиљадама динара  
 О  П  И  С И  З  Н  О  С 
 Текући приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине (700000+800000) 
2.808.937 

 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 
(400000+500000) 

2.918.609 

 Остварена примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине (900000) 

141.931 

 Извршени издаци за отплату главнице и набавку 
финансијске имовине (600000) 

11.958 

 Остварена разлика између текућих прихода  и примања и 
текућих расхода  и  издатака (вишак новчаних прилива) 

 
20.301 

 

Члан 9. 
 
 Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији на нивоу 
групе у хиљадама динара су следећи:  
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I   УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                  (У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Износ остварених прихода и примања  

  Укупно (од 
4 до 9) 

Приходи из буџета Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Републике Аутономне 
покрајине 

Општине 
града 

 ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, 

ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ 

1.056.254 0 0 1.050.348 0 0 5.906 

712 ПОРЕЗ НА ФОНД 
ЗАРАДА 

70 0 0 70 0 0 0 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 233.759 0 0 233.759 0 0 0 
714 ПОРЕЗ НА ДОБРА И 

УСЛУГЕ 
133.405 0 0 133.405 0 0 0 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ 41.074 0 0 41.074 0 0 0 
733 ТРАНСФЕРИ ОД 

ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

441.938 7.489 434.449 0 0 0 0 

741 ПРИХОДИ ОД 
ИМОВИНЕ  

369.408 0 0 365.143 0 0 4.265 

742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ДОБАРА И УСЛУГА 

326.472    0 0 218.958 0 0 107.514 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И 
ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

20.096 0 0 20.096 0 0 0 

744 ДОБРОВОЉНИ 
ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И 
ПРАВНИХ ЛИЦА 

10.879 0 0 10.000 0 0 879 

745 МЕШОВИТИ И 
НЕОДРЕЂ. ПРИХОДИ 

30.733 0 0 13.111 0 0 17.622 

771 
 

МЕМОРАНДУМСКЕ 
СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА 

37.763 2.684 0 3.347 3.853 0 27.879 
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Број 
конта 

Опис Износ остварених прихода и примања  

  Укупно (од 
4 до 9) 

Приходи из буџета Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Републике Аутономне 
покрајине 

Општине 
града 

 ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
772 МЕМОРАНДУМСКЕ 

СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

6.160 1.146 0 0 86 0 4.928 

781 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ  
БУЏЕТСКИХ 
КОРИСНИКА НА 
ИСТОМ НИВОУ 

46.002 0 0 0 0 0 46.002 

791 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 39.645 21.884 16.921 0 0 0 840 
811 ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 

7.060 0 0 0 0 0 7.060 

822 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 
ПРОИЗВОДЊЕ  

2.331 0 0 0 0 0 2.331 

823 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА 
ДАЉУ ПРОДАЈУ 

5.888 0 0 0 0 0 5.888 

911 ПРИМАЊА ОД 
ДОМАЋИХ 
ЗАДУЖИВАЊА 

139.565 0 0 139.565 0 0 0 

921 ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

2.366 0 0 2.366 0 0 0 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА 

2.950.868 33.203 451.370 2.231.242 3.939 0 231.114 

 
Члан 10.  

  
Укупно извршени текући расходи и издаци према економској класификацији на нивоу групе у хиљадама динара су следећи: 
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II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                                                                              (У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Износ остварених расхода и издатака   

  Укупно (од 
4 до 9) 

Расходи  из буџета Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Републике Аутономне 
покрајине 

Општине 
града 

 ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
737.899 0 301.500 373.798 0 0 62.601 

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 
НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

131.662 0 0 120.742 0 0 10.920 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.758 0 0 2.202 0 0 556 
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 

ЗАПОСЛЕНИМА 
95.934 6.165 0 81.311 4.099 0 4.359 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 23.540 821 0 13.428 0 0 9.291 
416 НАГРАДЕ ,БОНУСИ И 

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ 
РАСХОДИ 

602 0 0 496 0 0 106 

417 СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ 
ДОДАТАК 

20.832 0 0 20.832 0 0 0 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 210.009 5.998 4.518 173.496 25 0 25.972 
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 8.065 120 0 5.187 0 0 2.758 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 106.998 971 252 79.985 0 0 25.790 
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

УСЛУГЕ 
118.974 1.121 7.195 89.217 0 0 21.441 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ  

237.522 4.440 2.558 171.040 0 0 59.484 

426 МАТЕРИЈАЛ 72.082 3.379 897 31.089 10 0 36.707 
431 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 
1.307 0 0 0 0 0 1.307 

432 АМОРТИЗАЦИЈА 
КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ 

62 0 0 0 0 0 62 

441 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ 
КАМАТА 

9.996 0 0 8.486 0 0 1.510 

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

442 0 0 419 0 0 23 

 



17. јун 2011. год.            Број 10           Службени лист града Зрењанина                                Страна 187 
 

 

 
Број 
конта 

Опис Износ остварених расхода и издатака  

  Укупно (од 
4 до 9) 

Расходи из буџета Из 
донација 

Из 
осталих 
извора 

Републике Аутономне 
покрајине 

Општине 
града 

ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 

НЕФИНАН- СИЈСКИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА И 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

417.907 0 0 417.907 0 0 0 

463 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
ОСТА- ЛИМ  НИВОИМА  
ВЛАСТИ 

510.526 580 118.109 390.709 0 0 1.128 

465 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

125 0 0 0 0  125 

471 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 
(ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА) 

146 93 0 0 0 0 53 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИ- ТУ ИЗ БУЏЕТА 

36.465 20 0 36.274 0 0 171 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГА-  НИЗАЦИЈАМА 

18.066 0 0 9.565 0 0 8.501 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 
И КАЗНЕ  

25.705 87 0 23.519 0 0 2.099 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 
ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  

37.579 499 0 34.983 0 0 2.097 

511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ 

71.066 4.340 0 52.347 0 0 14.379 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 13.651 1.695 484 8.509 0 0 2.963 
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И 

ОПРЕМА 
9 0 0 0 0 0 9 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА 
ИМОВИНА 

3.717 222 0 3.055 0 0 440 

522 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ 950 0 0 92 0 0 858 
523 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 
3.936 0 0 0 0 0 3.936 
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541 ЗЕМЉИШТЕ 77 0 0 77 0 0 0 
611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА  
11.958 0 0 11.785 0 0 173 

 УКУПНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

2.930.567 30.551 435.513 2.160.550 4.134 0 299.819 

 
 

III  УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА                    (У хиљадама динара) 
 

Број 
конта 

Опис Остварени приходи и примања и расходи и издаци  

  Укупно ( од 
4 до 9) 

Из буџета Из 
донаци

ја 

Из 
осталих 
извора 

Републике Аутономне 
покрајине 

Општине 
града 

ООСО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

2.808.937 33.203 451.370 2.089.311 3.939 0 231.114 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

2.918.609 30.551 435.513 2.148.765 4.134 0 299.646 

 Вишак прихода и примања  - 
буџетски суфицит 

 2.652 15.857 0 0 0 0 

 Мањак прихода и примања -  
буџетски дефицит 

109.672 0 0 59.454 195 0 68.532 

900 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

141.931 0 0 141.931 0 0 0 

600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

11.958 0 0 11.785 0 0 173 

 ВИШАК ПРИМАЊА 129.973 0 0 130.146 0 0 0 
 МАЊАК ПРИМАЊА 0 0 0 0 0 0 173 
 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 20.301 2.652 15.857 70.692 0 0 0 
 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 0 0 0 0 195 0 68.705 
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Члан 11. 
 
 Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета града Зрењанина утврђени су у 
следећим износима, и то: 
 

 
Опис 

Економска 
класификација 

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна 
средства 

(3+4) 
1 2 3 4 5 

I  УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8+9 2.722.762 365.309 3.088.071 
II УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 2.668.147 282.721 2.950.868 
1. Текући приходи 7 2.526.216 267.442 2.793.658 
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 - 15.279 15.279 
3. Примања од задуживања и продаје финансијске 
    имовине 

 
9 

 
141.931 

 
- 

 
141.931 

3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 2.366 - 2.366 
III  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 54.615 82.588 137.203 
IV  УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 2.580.738 349.829 2.930.567 
4. Текући расходи 4 2.504.874 320.329 2.825.203 
5. Издаци за нефинасијску имовину 5 64.080 29.326 93.406 
6. Издаци за отплату главнице и набавку 
    финансијске имовине 

 
6 

 
11.784 

 
174 

 
11.958 

6.1. Набавка финансијске имовине 62 - - - 
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 
(3+7+8+9)-(4+5+6) 

 
142.024 

 
15.480 

 
157.504 

VI  БУЦЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -42.738 -66.934 -109.672 
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ  
(VI +(3.1– 6.1)) 

 
(7+8)-(4+5)+(92-62) 

 
-40.372 

 
-66.934 

 
-107.306 

 
 Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода,  примања остварених 
по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 109.672 хиљада динара. 
 Укупан фискални дефицит је једнак буџетском дефициту, коригован за примања од продаје 
финансијске имовине. Укупни фискални дефицит износи 107.306 хиљада динара.  
 

Члан 12.  
 

Утврђује се рачун финансирања града Зрењанина за 2010. годину у износу од 22.667 динара, и то: 
 
                                                                                                                                              у хиљадама динара 
 
Редни 
бр. 

Назив План за 
2010. год. 

Остварење 
у 2010. год. 

Разлика % 

1 2 3 4 5 
I Примања од задуживања 160.000 139.565 87,22 
II  Примања од продаје финансијске имовине 5.020 2.366 47,13 
III Издаци за набавку финансијске имовине (за 

набавку домаћих хартија од вредности) 
0 0 0 

IV Издаци за отплату главнине дуга 11.964 11.958 99,95 
V Нето финансирање 153.056 129.973 84,92 
VI Укупан фискални дефицит плус нето 

финансирање 
153.056 22.667 14,81 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 13.  

 
 Завршни рачун буџета града Зрењанина 
садржи:  
1. Биланс стања (Oбразац 1.) на дан 31.12.2010. 
године;  
2. Биланс прихода и расхода (Образац 2.)  у 
периоду 01.01.2010. године до 31.12.2010. 
године;  
3. Извештај о капиталним расходима и 
финансирању (Образац 3.)  у периоду 01.01.2010. 
до 31.12.2010. године; 
4. Извештај о новчаним токовима (Образац 4.) у 
периоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. године; 
5.  Извештај о извршењу буџета (Образац 5.) у 
периоду од 01.01.2010. године до 31.12.2010. 
године;   
6. Објашњење одступања између одобрених 
средстава и извршења за период 01.01.2010. до 
31.12.2010. године;  
7. Извештај о примљеним донацијама у периоду 
01.01.20010. до 31.12.2010. године и то:  
- Извештај о раду подрачуна буџета града 
Зрењанина ''Дневни центар за децу и омладину 
са инвалидитетом Алтернатива'' у периоду од 
01.01. до 31.12.2010. године; 
- Извештај о раду подрачуна буџета града 
Зрењанина ''EXPO-AGRO BANAT -  ORGANIC 
FOOD NAТION'' у периоду  01.01.-31.12.2010. 
године; 
 - Извештај о раду подрачуна буџета града 
Зрењанина'' БРИРА'' у периоду 01.01.-31.12.2010. 
године и 
- Извештај о раду подрачуна буџета града 
Зрењанина ''ГИС'' у периоду 01.01.-31-12.2010. 
године. 
8. Извештај о задужењу на домаћем тржишту 
новца и  извршеним отплатама дугова у периоду 
од 01.01. до 31.12.2010. године;  
9. Извештај о коришћењу средстава из текуће и 
сталне буџетске резерве за период 01.01.2010. 
године до 31.12.2010. године;  
10. Извештај о гаранцијама датим у току 
фискалне године у периоду од 01.01.2010. 
године до 31.12.2010. године; 
11. Извештај екстерне ревизије о финансијским 
извештајима за период 01.01.2010. до 31.12.2010. 
године; 
12. Детаљан извештај о реализацији средстава 
програма и пројеката који су финансирани из 
буџета за период 01.01.2010. до 31.12.2010. 
године, а односе се на: 
-Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима; 
- Трошење наменских јавних прихода и 
сопствених прихода; 

13. Напомене о рачуноводственим политикама. 
 

Члан 14.  
 

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету 
града Зрењанина за 2010. годину је саставни део 
ове Одлуке.  

Члан 15.  
 

 Одлуку о завршном рачуну буџета града 
за 2010. годину, заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 
2010. годину доставити Управи за трезор, 
најкасније до 15. јуна 2011. године.  
 

Члан 16.  
 
 Ова Одлука ће се објавити у ''Службеном 
листу града Зрењанина''.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                    
СКУПШТИНА ГРАДА   
Број: 06-77-2/11-I 
Дана: 17.06.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н   

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

131 
 На основу чл. 3. и 54. Закона о добробити 
животиња (''Службени гласник РС'', број 41/09), 
члана 46. Закона о ветеринарству (''Службени 
гласник РС'', бр. 91/05 и 30/10), члана 20. став 1. 
тачка 26. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 15. 
тачка 28, члана 31. тачка 43. и члана 108. став 1. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној дана 
17.06.2011. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДРЖАЊА 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ 

ЉУБИМАЦА И О РАДУ ЗООХИГИЈЕНСКЕ 
СЛУЖБЕ 

 
 I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком прописују се услови и 
начин држања домаћих животиња, услови и 
начин држања кућних љубимаца, као и рад 
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Зоохигијенске службе на територији града 
Зрењанина. 

Члан 2. 
 

Поједини изрази употребљени у овој 
одлуци имају следеће значење: 

- домаће животиње јесу домаћи папкари 
и копитари, живина,  

- кућни љубимци јесу животиње које се 
држе ради дружења; 

- прихватилиште за животиње јесте 
објекат који служи за привремени смештај 
напуштених и изгубљених животиња и помоћ и 
бригу о напуштеним и изгубљеним животињама. 

-економски објекти јесу објекти за гајење 
животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење 
говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца и 
свиња, као и објекти за гајење голубова, кунића, 
украсне живине и птица); пратећи објекти за 
гајење домаћих животиња (испусти за стоку, 
бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, 
објекти за складиштење осоке); објекти за 
складиштење сточне хране (сеници магацини за 
складиштење концентоване сточне хране, 
бетониране сило јаме и силотренчеви), објекти 
за складиштење пољопривредних производа 
(амбари, кошеви) и други слични објекти на 
пољопривредном газдинству (објекти за машине 
и возила, пушнице, сушионице и сл.) 
 

Члан 3. 
 

На кућне љубимце који припадају 
заштићеним врстама животиња примењују се 
прописи о заштити природе. 
 Ограничење кретања кућних љубимаца 
из ове одлуке не примењује се на службене 
животиње које у обављању својих послова 
користе органи државне управе, односно 
животиње које су оспособљене за помоћ особама 
са инвалидитетом.  

 
Члан 4. 

  
На територији града Зрењанина домаће 

животиње и кућни љубимци држе се ако не 
угрожавају физички и психички интегритет, 
личну сигурност и имовину грађана, јавни ред и 
мир и животну средину, при чему услови и 
начин држања кућних љубимаца морају бити у 
складу са прописима о добробити животиња, 
ветеринарству, заштити природе, јавном реду и 
миру, својинско-правним односима и одредбама 
ове одлуке. 
  
 II. УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

Члан 5. 
 

 Домаће животиње могу се држати у 
економским објектима, у складу са посебним 
прописима, изузев на местима наведеним у 
члану 9. ове одлуке. 
  

Члан 6. 
 

У градском насељу Зрењанин у зонама 
породичног становања на парцелама преко 
1000m2 у економским објектима дозвољено је 
држање до 2 (два) грла копитара (коњи, магарци, 
мазге, муле и сл.), до 2 (два) грла великих 
папкара (говеда) и до 4 (четири) грла малих 
папкара (овце, козе, свиње и сл.).  
 У осталим насељеним местима града 
Зрењанина у зонама породичног становања (ван 
зоне центра) на парцелама преко 1000m2 

у 
економским објектима дозвољено је држање до 
20 (двадесет) грла копитара (коњи, магарци, 
мазге, муле и сл.), до 20 (двадесет) грла великих 
папкара (говеда) и до 100 (сто) грла малих 
папкара (овце, козе, свиње и сл.).   
 

Члан 7. 
  
 Економски објекти-сточне стаје морају 
бити удаљени од сопственог и суседног 
стамбеног објекта минимум 20m. 
 Економски објекти-сточне стаје морају 
бити удаљени минимум 50m од парцела на 
којима се налазе јавне службе.  
 

Члан 8. 
 
 У зони заштитног зеленила (одређеној 
важећим планским документима), могућа је 
изградња одгајивачница паса која мора бити 
одвојена од околине појасом зеленила 
одговарајуће ширине и високим зидом (око 
2,5m).  

Минимална површина парцеле је 1000m2. 
 

Члан 9. 
 

 На територији града Зрењанина 
забрањено је држање домаћих животиња у 
насељеном месту Зрењанин у улицама: Краља 
Петра I, Трг Слободе, Краља Александра I 
Карађорђевића, Трг Др Зорана Ђинђића, Др 
Зорана Каменковића, Париске комуне, Жарка 
Зрењанина од улице Бригадира Ристића до 
Македонске, Бригадира Ристића, Булевар Вељка 
Влаховића, 20. Октобра, Косте Абрашевића, 
Обала Соње Маринковић, Народног фронта, 
Народне омладине, Руварчева, Олге Убавић, 
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Симе Матавуља, Милоша Великог, Даничићева, 
Вука Караџића, Светосавска, Светозара 
Марковића, Јеврејска, Гимназијска, Обала 
пионира, Емила Гаврила, Пупинова, Немањина, 
Слободана Бурсаћа, Савезничка, Мирослава 
Тирше, Орлова, Обилићева, Словачка, Николе 
Тесле, Сремског фронта, Петефијева, Јована 
Цвијића, Иве Лоле Рибара, Штросмајерова до 7. 
Јула, 7. јула, Дунавска, Тихомира Остојића, Др 
Васе Савића, Србобранска, Кеј 2. Октобра, 
Симина, Ђуре Ђаковића, Ђорђа 
Стратимировића, Раде Кончара, Стевице 
Јовановића, Гундулићева, Јована Поповића, 
Шајкашка, Змај Јовина, Тамишка, Скадарска, 
Царице Милице, Војводе Петра Бојовића, Ђуре 
Јакшића, Марка Орешковића, Руже Шулман, 4. 
јули, Панчевачка до Петра Драпшина, Петра 
Драпшина, Шећеранска, Др Лазе Костића,  
Уроша Предића (Б-8), Доситеја Обрадовића, 
Коче Коларова, Житни Трг, Милетићева до 
Далматинске, Цара Душана од Савезничке до 
Љубљанске, Бошка Бухе, Бегејски ред, у зонама 
колективног становања, на парцелама које се 
граниче са парцелама здравствених установа и 
установама за предшколско, основно и средње 
образовање, као и у зонама у којима Генералним 
урбанистичким планом није предвиђена градња 
објеката за држање и узгој стоке. 
 

III. УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА 
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА  
 

Члан 10. 
 

 У објектима или зградама колективног 
становања, једно домаћинство може држати у 
стану највише једног пса или три мачке. 
 У објектима или зградама колективног 
становања није дозвољено да се кућни љубимац 
држи на балкону, тераси или лођи и уводи у 
лифтове у тренутку када лифт користе станари. 

 
Члан 11. 

 
 У дворишту породичне стамбене зграде 
са два или више станова, власник или корисник 
етажног дела може држати највише два пса и три 
мачке, уз претходну сагласност већине етажних 
власника или корисника.  
 У дворишту индивидуалног стамбеног 
објекта могу се држати три пса и три мачке, а 
њихов подмладак најдуже до шест месеци 
старости. 

Члан 12. 
 

У дворишту стамбеног објекта пас се 
држи у ограђеном дворишту или другом 

ограђеном простору који мора бити прилагођен 
величини пса, у складу са посебним прописима. 

Пас се изузетно може држати у 
неограђеном дворишту, везан ланцем 
одговарајуће величине на продуженој водалици 
у складу са посебним прописима. 

Власник, односно држалац пса је 
обавезан да на улазу у стамбени објекат, односно 
двориште у којем се држи пас, на видном месту 
постави ознаку са обавештењем о постојању пса. 

 
Члан 13. 

 
Уколико се кућни љубимац затекне у 

кругу или дворишту привредног субјекта или 
ако га запослени у привредном субјекту хране 
или чувају дуже од пет дана, сматраће се да 
кућни љубимац припада том привредном 
субјекту. 

У случају из претходног става овог 
члана, одговорно лице у привредном субјекту 
сматра се одговорним за кућног љубимца. 

 
Члан 14. 

 
Забрањено је изводити кућне љубимце на 

јавним зеленим површинама које су уређене као 
цветњаци, на дечијим и спортским игралиштима, 
купалиштима и гробљима. 
 Из дворишта и посебних делова стамбене 
зграде пси се изводе са заштитном корпом и на 
повоцу који одговара величини и снази пса. 
 Пси малог и средњег раста висине до 55 
цм (мерено у висини гребена) могу се изводити 
на повоцу без заштитне корпе, осим ако 
представљају опасност по околину у складу са 
посебним прописима. 
 Изузетно од става 1. овог члана, пас се 
може изводити тако да се слободно креће у 
ограђеним деловима паркова на следећим 
локацијама: Спомен парк – Багљаш, Парк 
Путниково, Парк Младости, Шећерански парк, 
Лехел парк, Обала Бегеја, Обала језера I и II. 
 Јавне површине које су одређене за 
намену из става 4. овог члана биће обележене 
таблом коју поставља ЈП ''Дирекција за изградњу 
и уређење града Зрењанина''.  
 За свако нарушавање безбедности 
осталих корисника јавне површине или 
направљену материјалну штету одговорност 
сноси власник животиње. 
  

Члан 15. 
 

 Власник, односно држалац кућног 
љубимца, дужан је да приликом сваког извођења 
кућног љубимца из дворишта и посебних делова 
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стамбене зграде, носи прибор за чишћење 
фекалија (нпр. кеса, лопатица и сл.), који мора 
показати на захтев комуналног полицајца. 
 Власник, односно држалац кућног 
љубимца, дужан је да очисти сваку површину 
коју је његов кућни љубимац запрљао. 
 Фекалије се одлажу у посебно означене 
посуде на јавним површинама. 
 Послове постављања, одржавања и 
пражњења посуда за фекалије обавља ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'', односно друго предузеће, 
организација или предузетник коме град 
Зрењанин повери обављање овог посла (у даљем 
тексту: Предузеће). 
 

Члан 16. 
 

 Забрањено је увођење кућних љубимаца 
у објекте у јавној употреби (објекте трговачке, 
угоститељске, туристичке, поштанске, 
телекомуникационе, финансијске, здравствене, 
рехабилитационе, васпитне, образовне намене и 
сл.), изузев уколико одговорно лице или власник 
објекта изричито дозволи увођење кућног 
љубимца. 
 

IV.  ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА  
 

Члан 17. 
 

ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' обавља 
послове Зоохигијенске службе на територији 
града  Зрењанина у складу са прописаним 
годишњим програмом, Акционим планом, 
односно уговором закљученим између града 
Зрењанина и ЈКП ''Чистоћа и зеленило''. 

 
Зоохигијенска служба обавља следеће 

послове: 
1. хвата и збрињава напуштене животиње у 
прихватилиштима за животиње; 

2. организује карантински смештај животиња; 
3. нешкодљиво уклања лешеве животиња са 
јавних и других површина (атара) и објеката 
за узгој, држање, дресуру, излагање, 
одржавање такмичења или промет 
животиња; 

4. транспорт или организовање транспорта 
лешева животиња са јавних површина и 
објеката из тачке 2. овог члана до објекта за 
сакупљање, прераду или уништавање отпада 
животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе 
или животну средину. 

Зоохигијенска служба финансира се из 
средстава буџета града Зрењанина и других 
извора. 

 Зоохигијенска служба обавља поверене 
послове самостално и по налогу надлежне 
инспекције. 

Члан 18.  
 

 Рад Зоохигијенске службе регулише се 
Правилником о раду који доноси ЈКП ''Чистоћа и 
зеленило'', уз сагласност Градског већа града 
Зрењанина. 

Правилником о раду Зоохигијенске 
службе уређује се поступак и начин сакупљања, 
транспорт, смештај и третман животиња у 
Прихватилишту, организовање карантинског 
смештаја, вођење евиденције, удомљавање, 
враћање власнику и спровођење мера 
предвиђених Програмом контроле и смањења 
популације напуштених животиња на територији 
града Зрењанина (у даљем тексту: Програм). 

Правилник о раду Зоохигијенске службе 
објављује се у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 

Члан 19. 
 

 Збрињавање напуштених и изгубљених 
животиња врши се у Прихватилишту за 
напуштене животиње (у даљем тексту: 
Прихватилиште), које оснива град Зрењанин. 
 Средства за рад и функционисање 
Прихватилишта (исхрана, опрема, нега, програм 
стерилизације и кастрације) обезбеђују се из 
буџета града Зрењанина и других извора. 
 

Члан 20. 
 

 У прихватилиште се смештају: 
1. напуштене и изгубљене животиње; 
2. животиње чији власници, односно 

држаоци не могу више да се брину о њима; 
3. животиње које Министарство надлежно за 

послове ветерине одузме власницима, 
односно држаоцима; 

4. животиње које су у опасности. 
Власник прихватилишта дужан је да 

сарaђује са ветеринарским службама и 
организацијама за заштиту животиња, као и да 
редовно обавештава јавност о животињама које 
се налазе у прихватилишту. 
 

Члан 21. 
 

 Трошкове сакупљања, превожења и 
збрињавања напуштених и изгубљених 
животиња у Прихватилишту сноси власник, 
односно држалац животиње уколико је познат. 

Уколико власник, односно држалац 
животиње није познат, трошкови сакупљања, 
превожења и збрињавања напуштених и 
изгубљених животиња у Прихватилишту, 
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обезбеђују се из средстава буџета града 
Зрењанина. 

Висину трошкова из става 1. овог члана 
утврђује Предузеће уз претходну сагласност 
надлежног органа града Зрењанина. 

 
Члан 22. 

 
 Удомљавање напуштених и изгубљених 
животиња збринутих у Прихватилишту, врши се 
на основу евиденције коју води Зоохигијенска 
служба у складу са посебним прописима. 
 Удомити се може само животиња за коју 
је издата ветеринарска потврда о здравственом 
стању, вакцинацији и стерилизацији. 
 

Члан 23. 
 

 Власник, односно држалац животиње 
који изгуби животињу дужан је да тај губитак 
без одлагања, а најкасније у року три дана од 
дана губитка животиње, пријави Зоохигијенској 
служби и ветеринарској служби. 

Ако власник, односно држалац животиње 
не пријави губитак из става 1. овог члана, сматра 
се да је напустио животињу и дужан је 
надокнадити сваку штету коју животиња начини 
од тренутка нестанка или напуштања до 
тренутка враћања власнику, односно држаоцу 
или тренутка смештаја у Прихватилиште. 

 
Члан 24. 

 
Ако се домаћој животињи која је 

смештена у Прихватилиште не пронађе власник, 
односно ако се не збрине на други начин, као и 
ако њено чување изискује несразмерне 
трошкове, животиња ће се продати или 
поклонити. 

Радње из става 1. овог члана спровешће 
Зоохигијенска служба. 

Ако се кућном љубимцу не пронађе 
власник у року од најмање 30 дана од дана 
смештања у Прихватилиште, односно ако се не 
збрине на други начин, са животињом се поступа 
у складу са Програмом. 

 
Члан 25. 

 
Зоохигијенска служба нешкодљиво 

уклања лешеве животиња са јавних површина и 
објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, 
одржавање такмичења или промет животиња. 

 
Члан 26. 

 
 Нешкодљиво уклањање лешева домаћих 
и других животиња подразумева сакупљање, 

превоз, сахрањивање, спаљивање или прераду на 
прописан начин, који не представља ризик по 
друге животиње, људе или животну средину.  
 

Члан 27. 
 

 Трошкове нешкодљивог уклањања 
лешева сноси власник, односно држалац угинлих 
животиња које су предмет уклањања, односно 
град Зрењанин уколико власник, односно 
држалац животиње није познат. 
 

Члан 28. 
 
 При сваком озлеђивању од стране пса 
или мачке, оштећени је дужан да се обрати 
надлежној здравственој установи, која о томе 
обавештава Одељење комуналне полиције у 
Градској управи ради сачињавања записника о 
озлеђивању. 
 У записник се уноси изјава оштећеног, 
као и подаци везани за озлеђивање: време и 
место озлеђивања, опис пса или мачке и други 
подаци од значаја за озлеђивање. 
 Одељење комуналне полиције доставља 
Зоохигијенској служби један примерак 
записника.   
 Након достављања записника, 
Зоохигијенска служба излази на терен ради 
хватања пса или мачке који су допринели 
озлеђивању. 

Члан 29. 
 

Инфо служба 
 

Зоохигијенска служба обавезна је да 
организује сервис за комуникацију са грађанима 
- Инфо службу.  

Инфо служба евидентира пристигле 
пријаве од стране грађана и прослеђује их 
надлежним органима. 

Инфо служба води редовну евиденцију о 
броју позива, о решеним, односно, нерешеним 
случајевима збрињавања напуштених животиња.  
 
 

Инфо служба информише грађане о раду 
Прихватилишта и резултатима који су 
постигнути у смањењу броја напуштених 
животиња.  
 

V. НАДЗОР 
 

Члан 30. 
 

 Надзор над спровођењем одредаба ове 
одлуке врши Одељење инспекција  Градске 
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управе града Зрењанина, изузев члана 14. ст. 1, 
2, 3. и 4, члана 15. ст. 1, 2. и 3. и члана 16. над 
којима надзор врши Одељење комуналне 
полиције Градске управе града Зрењанина. 
 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 

Новчаном казном у износу од 2.500.00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко 
лице и одговорно лице ако се не придржава 
одредби чл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако се не придржава одредби члана 
чл. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. 
 Новчаном казном у износу од 50.000,00 
до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако се не придржава одредби чл. 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. став 5. и члана 15. 
став 4. 

Изузетно од ст. 1-3. овог члана, новчана 
казна која се наплаћује на месту извршења 
прекршаја може се изрећи физичком и 
одговорном лицу у износу од 2.000,00 динара, а 
предузетнику и правном лицу у износу од 
8.000,00 динара уколико се не придржавају 
одреби члана 14. ст. 1, 2, 3. и 4, члана 15. ст. 1, 2. 
и 3. и члана 16. 
 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 
 
 Део члана 6. који се односи на величину 
парцеле преко 1000m2 примењиваће се почев од 
1. јануара 2016. године.  
 

Члан 33. 
 

 Делове паркова и јавних површина на 
којима се пси могу слободно кретати у смислу 
члана 14. став 4. ове одлуке одредиће и оградиће 
ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење града 
Зрењанина'' у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.  
 ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење 
града Зрењанина'' поставиће табле у смислу 
члана 14. став 5. у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 34. 
 
 ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' донеће 
Правилник из члана 18. ове одлуке у року од 90 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 35. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о начину држања домаћих 
животиња на територији града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 3/09). 
 

Члан 36. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављиваља у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН                                                                          
СКУПШТИНА ГРАДА                                                          
Број: 06-77-3/11-I                                                                        
Дана: 17.06.2011. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

132 
На основу члана 47. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 
73/10 и 101/10), чл. 20. и 32. а у вези са чланом 
66. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'', бр.129/07), чланa 31. тачка 2. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', бр. 21/08), Скупштина града 
Зрењанина на седници одржаној 17.06.2011. 
године,  донела је 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  
БУЏЕТУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ЗА 2011. 

ГОДИНУ  
 

Члан 1.  
 

 У Одлуци о буџету града Зрењанина за 
2011. годину (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 22/10) у члану 1. износ: ''3.729.196.000'' 
замењује се износом: ''3.938.985.000''. 
 

Члан 2.  
 

 У члану 2. Tачка 1. ''Општи део, 
Приходи'' Економска класификација 711111 – 
Порез на зараде износ: ''891.000.000'' замењује се 
износом: ''900.000.000''. 

 
Економска класификација 711121 – 

Порез на приходе од самосталних делатности 
који се плаћа према стварно оствареном приходу 



Страна 196              Број 10               Службени лист града Зрењанина                       17. јун 2011. год. 

 

по решењу Пореске управе износ: ''43.000.000'' 
замењује се износом: ''45.000.000''. 
 

Економска класификација 711147 – 
Порез на земљиште износ: ''15.000.000'' замењује 
се износом: ''17.000.000''. 
 

Економска класификација 711183 – 
Самодопринос из прихода од пољопривреде и 
шумарства износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''3.000.000''. 
 

Економска класификација 711184 – 
Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''13.000.000''. 
 

Економска класификација 711191 – 
Порез на остале приходе износ: ''110.000.000'' 
замењује се износом: ''125.000.000''. 

 
Укупно 711: износ: ''1.207.050.000'' 

замењује се износом: ''1.248.750.000''.  
 

Економска класификација 713422 – 
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и 
другим партијама од вредности, по решењу 
Пореске управе износ: ''6.000.000'' замењује се 
износом: ''2.960.000''. 
 

Економска класификација 713423 – 
Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима и пловним објектима, по 
решењу Пореске управе износ: ''30.000.000'' 
замењује се износом: ''20.000.000''. 

 
Економска класификација 713611 – 

Порез на акције на име и уделе износ: ''50.000'' 
замењује се износом: ''150.000''. 
 

Укупно 713: износ: ''371.051.000'' 
замењује се износом: ''358.111.000''.  
 

Економска класификација 714421 – 
Комунална такса за држање музичких уређаја и 
приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''1.500.000''. 
 

Економска класификација 714431 – 
Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''7.000.000''. 
 

Економска класификација 714513 – 
Комунална такса за држање моторних друмских 
и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина износ: ''70.000.000'' замењује се 
износом: ''75.000.000''. 
 

Економска класификација 714514 – 
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила износ: ''40.000.000'' замењује 
се износом: ''35.000.000''. 
 

Економска класификација 714562 – 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине износ: ''45.000.000'' замењује се 
износом: ''55.000.000''. 
 

Економска класификација 714572 – 
Комунална такса за држање средстава за игру 
(''забавне игре'') износ: ''50.000'' замењује се 
износом: ''1.000.000''. 
 

Укупно 714: износ: ''176.200.000'' 
замењује се износом: ''189.650.000''.  
 

Економска класификација 716111 – 
Комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору износ: ''80.000.000'' 
замењује се износом: ''70.000.000''. 
 

Укупно 716: износ: ''80.000.000'' замењује 
се износом: ''70.000.000''.  
 
 После Економске класификације 733000 
– Трансфери од других нивоа власти  додаје се 
Економска класификација 733144 – Текући 
наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа градова у износу: 
''10.000.000''.  
 

Укупно 733: износ: ''620.000.000'' 
замењује се износом: ''630.000.000''.  
 

Економска класификација 741141 – 
Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака износ: ''25.000.000'' замењује се 
износом: ''30.000.000''. 
 

Економска класификација 741511 – 
Накнада за коришћење минералних сировина 
износ: ''52.000.000'' замењује се износом: 
''120.000.000''. 
 

После Економске класификације 741522 
– Средства остварена од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно 
пољопривредног објекта у државној својини 
додаје се нова економска класификације 741526 
– Накнада за коришћење шума и шумског 
земљишта у износу: ''2.000.000''. 
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Укупно 741: износ: ''439.100.000'' 

замењује се износом: ''514.100.000''.  
 
 Економска класификација 742142 – 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини 
које користе градови и индиректни корисници 
њиховог буџета износ: ''135.000.000'' замењује се 
износом: ''150.000.000''. 
 

После Економске класификације 742143 
– Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа градова додаје се нова 
економска класификације 742144 – Накнада за 
конверзију права коришћења у право својине у 
корист нивоа градова у износу: ''1.000.000''. 
 
 Економска класификација 742341 – 
Приходи које својом делатношћу остваре органи 
и организације градова износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''17.000.000''. 
 

Укупно 742: износ: ''523.395.000'' 
замењује се износом: ''551.395.000''.  
 
 Економска класификација 743341 – 
Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје прописане 
актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку износ: 
''1.000.000'' замењује се износом: ''2.000.000''. 
 

После Економске класификације 743341 
– Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку за прекршаје прописане 
актом Скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку додаје се нова 
економска класификација 743342 – Приходи од 
мандатних казни изречених у управном 
поступку у корист нивоа градова у износу: 
''3.000.000''. 
 
 Економска класификација 743352 – 
Приходи од новчаних казни за прекршаје 
прописа из области заштите од пожара износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''300.000''. 
 

Укупно 743: износ: ''21.200.000'' замењује 
се износом: ''25.300.000''.  
 
 Економска класификација 745141 – 
Остали приходи у корист нивоа градова износ: 
''15.000.000'' замењује се износом: ''8.574.821''. 
 

Укупно 745: износ: ''15.000.000'' замењује 
се износом: ''8.574.821''.  

 
 Економска класификација 911441 – 
Примања од задуживања код пословних банака у 
земљи у корист нивоа градова износ: 
''100.000.000'' замењује се износом: 
''111.000.000''. 
 

Укупно 911: износ: ''100.000.000'' 
замењује се износом: ''111.000.000''.  
 
 ''Укупни приходи и примања без 
пренетих средстава из претходне године'' износ: 
''3.609.196.000'' замењује се износом: 
''3.763.080.821''. 
 
 ''Нераспоређени вишак прихода и 
примања из ранијих година'' износ: ''120.000.000 
замењује се износом: ''175.904.179''. 
 
 ''Приходи и примања буџета'' у износу: 
''3.729.196.000'' замењује се износом: 
''3.938.985.000''. 
 
 Додатни приходи буџетских корисника, 
износ: ''1.976.357.000'' замењује се износом: 
''2.894.670.000''. 
 

Укупни приходи и примања износ: 
''5.705.553.000'' замењује се износом: 
''6.833.655.000''.  
 

У тачки 2. ''Општи део, Расходи''  
вршиће се следеће измене и допуне:  
 
 Код Економске класификације 400000 – 
Текући расходи у колони – Средства из буџета 
износ: ''3.345.687.000'' замењује се износом: 
''3.523.504.000'', а у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''810.980.000'' замењује се износом: 
''950.888.000'', и колони Укупна средства износ: 
''4.156.667.000'' замењује се износом: 
''4.474.392.000''.  
 

Eкономскa класификацијa 410000 - 
Расходи за запослене у колони Средства из 
буџета износ: ''993.157.574'' замењује се износом: 
''1.004.141.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''32.889.000'' 
замењује се износом: ''32.967.000'' и у колони 
Укупна средства износ: ''1.026.046.574'' замењује 
се износом: ''1.037.108.000''.  
 

Eкономска класификација 411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''751.701.166'' 
замењује се износом: ''757.060.446'', у колони – 
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Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''3.342.000'' замењује се 
износом: ''3.396.000'' и у колони Укупна средства 
износ: ''755.043.166'' замењује се износом: 
''760.456.446''.  
 

Eкономска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''134.208.408'' 
замењује се износом: ''135.192.554'', у колони – 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''599.000'' замењује се износом: 
''608.000'' и у колони Укупна средства износ: 
''134.807.408'' замењује се износом: 
''135.800.554''.  
 

Eкономска класификација 413 – Накнаде 
у натури у колони – Средства из буџета износ: 
''4.376.000'' замењује се износом: ''4.186.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''5.228.000'' 
замењује се износом: ''5.038.000''.  
 

Eкономска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима – Средства из 
буџета износ: ''54.870.000'' замењује се износом: 
''52.013.000'', у колони – Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''21.930.000'' 
замењује се износом: ''21.910.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''76.800.000'' замењује се 
износом: ''73.923.000''. 
 

Eкономска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Средства из буџета 
износ: ''25.002.000'' замењује се износом: 
''32.989.000'', у колони Укупна средства износ: 
''31.018.000'' замењује се износом: ''39.005.000''. 
 

Eкономска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи – 
Средства из буџета износ: ''1.000.000'' замењује 
се износом: ''700.000'', у колони – Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''150.000'' замењује се износом: ''185.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''1.150.000'' 
замењује се износом: ''885.000''. 
 

Економска класификација 420000 – 
Коришћење услуга и роба у колони Средства из 
буџета износ: ''1.025.713.500'' замењује се 
износом: ''1.093.988.000'' у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''771.076.000'' замењује се износом: 
''909.276.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.796.789.500'' замењује се износом: 
''2.003.264.000''. 
 

  Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''259.144.000'' замењује се износом: 
''222.072.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''21.220.000'' 
замењује се износом: ''21.320.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''280.364.000'' замењује 
се износом: ''243.392.000''.  
 
 Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања  у колони Средства из 
буџета износ: ''6.930.000'' замењује се износом: 
''7.410.000'', у колони Укупна средства износ: 
''13.380.000'' замењује се износом: ''13.860.000''.  
 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''122.373.500'' замењује се износом: 
''126.338.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''27.256.000'' 
замењује се износом: ''29.006.000'' у колони 
Укупна средства износ: ''149.629.500'' замењује 
се износом: ''155.344.000''.  
 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''117.606.000'' замењује се износом: 
''167.931.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''28.423.000'' 
замењује се износом: ''25.373.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''146.029.000'' замењује 
се износом: ''193.304.000''.  
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''469.599.000'' замењује се износом: 
''520.813.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''651.234.000'' замењује се износом: 
''790.034.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.120.833.000'' замењује се износом: 
''1.310.847.000''. 
 
  Економска класификација 426 – 
Материјал  у колони Средства из буџета износ: 
''50.061.000'' замењује се износом: ''49.424.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''36.493.000'' замењује се 
износом: ''37.093.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''86.554.000'' замењује се износом: 
''86.517.000''. 
 

Економска класификација 440000 – 
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 
у колони Средства из буџета износ: ''15.700.000'' 
замењује се износом: ''16.000.000'', у колони 
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Укупна средства износ: ''16.020.000'' замењује се 
износом: ''16.320.000''. 

 
Економска класификација 441 - Отплата 

домаћих камата у колони средства из буџета 
износ: ''15.200.000'' замењује се износом: 
''15.500.000'', у колони укупна средства износ: 
''15.495.000'' замењује се износом: ''15.795.000''.  
 

Економска класификација 450000 – 
Субвенције у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''428.100.000'' 
замењује се износом: ''447.400.000''. 
 

Економска класификација 451- 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама у колони средства из буџета и 
колони укупна средства износ: ''428.100.000'' 
замењује се износом: ''447.400.000''.  

 
Економска класификација 460000 - 

Донације, дотације и трансфери у колони 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''585.631.000'' замењује се износом: 
''664.345.000''.  
 

Eкономска класификација 463 - Текући 
трансфери осталим нивоима власти у колони 
средства из буџета и колони укупна средства 
износ: ''584.831.000'' замењује се износом: 
''663.545.000''.  

 
Економска класификација 470000 – 

Социјално осигурање и социјална заштита 
средства из буџета и у колони Укупна средства 
износ: ''74.200.000'' замењује се износом: 
''74.986.000''.  

 
Eкономска класификација 472 – Накнаде 

за социјалну заштиту из буџета у колони 
средства из буџета и колони укупна средства 
износ: ''74.200.000'' замењује се износом: 
''74.986.000''.  
 

Економска класификација 480000 - 
Остали расходи у колони средства из буџета 
износ: ''171.184.926'' замењује се износом: 
''187.644.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''5.695.000'' 
замењује се износом: ''7.325.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''176.879.926'' замењује 
се износом: ''194.969.000''. 

 
 Eкономска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама у колони 
средства из буџета износ: ''77.219.926'' замењује 
се износом: ''87.922.000'', у колони Расходи и 

издаци из додатних прихода корисника износ: 
''395.000'' замењује се износом: ''1.395.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''77.614.926'' 
замењује се износом: ''89.317.000''. 

 
Економска класификација 482 – Порези, 

обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета износ: ''31.000.000'' замењује се износом: 
''40.601.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: ''3.830.000'' 
замењује се износом: ''4.330.000'', у колони 
Укупна средства износ: ''34.830.000'' замењује се 
износом: ''44.931.000''.  
 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета износ: ''62.965.000'' замењује 
се износом: ''59.121.000'', у колони Расходи и 
издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.470.000'' замењује се износом: ''1.600.000'', у 
колони Укупна средства износ: ''64.435.000'' 
замењује се износом: ''60.721.000''.  
 

Економска класификација 490000 – 
Средства резерве у колони Средства из буџета и 
у колони Укупна средства износ: ''52.000.000'' 
замењује се износом: ''35.000.000''.  
 

Економска класификација 499 – Текућа 
резерва у колони Средства из буџета и у колони 
Укупна средства износ: ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''33.000.000''.  
 

Економска класификација  500000 – 
Издаци за нефинансијску имовину у колони 
Средства из буџета износ: ''340.850.000'' 
замењује се износом: ''372.831.000'' у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.165.177.000'' замењује се 
износом: ''1.943.582.000'', у колони Укупна 
средства износ: ''1.506.036.000'' замењује се 
износом: ''2.316.413.000''.  

 
Економска класификација 510000 – 

Основна средства у колони Средства из буџета 
износ: ''330.459.000'' замењује се износом: 
''357.431.000'', у колони Расходи и издаци из 
додатних прихода корисника износ: 
''1.160.227.000'' замењује се износом: 
''1.938.632.000'', у колони Укупна средства износ: 
''1.490.686.000'' замењује се износом: 
''2.296.063.000''.  
 

Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета износ: ''309.985.000''  замењује се 
износом: ''331.644.000'' у колони Расходи и 
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издаци из додатних прихода корисника износ: 
''1.149.600.000'' замењује се износом: 
''1.928.292.000'' у колони Укупна средства износ: 
''1.459.585.000'' замењује се износом: 
''2.259.936.000''.  
 

Економска класификација  512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета износ: 
''14.923.000'' замењује се износом: ''22.036.000'', у 
колони Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''10.372.000'' замењује се 
износом: ''10.085.000'', у колони Укупна средства 
износ: ''25.295.000'' замењује се износом: 
''32.121.000''. 
 

Економска класификација  515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''5.550.000'' замењује се износом: 
''3.750.000'', у колони Укупна средства износ: 
''5.750.000'' замењује се износом: ''3.950.000''. 
 

Економска класификација 540000 – 
Природна имовина у колони Средства из буџета 
и у колони Укупна средства износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''15.000.000''.  

 
Економска класификација 541 – 

Земљиште у колони Средства из буџета и у 
колони Укупна средства износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''15.000.000''.  
 

Укупни расходи и издаци у колони 
Средства из буџета износ: ''3.729.196.000'' 
замењује се износом: ''3.938.985.000'', у колони 
Расходи и издаци из додатних прихода 
корисника износ: ''1.976.357.000'' замењује се 
износом: ''2.894.670.000'' и колони Укупна 
средства износ: ''5.705.553.000'' замењује се 
износом: ''6.833.655.000''.  
 

У тачки 2. ''Примања и издаци буџета'',  
вршиће се следеће измене и допуне: 
 
 Укупни приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине износ: ''3.498.096.000'' 
замењује се износом: ''3.640.980.821'', шифра 
економске класификације 71 – Порески приходи 
износ: ''1.834.301.000'' замењује се износом: 
''1.866.511.000'', шифра економске 
класификације 711 – Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке (осим самодоприноса) износ: 
''1.009.250.000'' замењује се износом: 
''1.152.250.000'', шифра економске 
класификације 711180 - Самодопринос износ: 
''82.800.000'' замењује се износом: ''96.500.000'', 
шифра економске класификације 713 – Порез на 
имовину износ: ''371.051.000'' замењује се 

износом: ''358.111.000'', шифра економске 
класификације 714 – Порез на добра и услуге 
(осим накнада које се користе преко буџетског 
фонда) у чему износ: ''176.200.000'' замењује се 
износом: ''189.650.000'', шифра економска 
класификација 716 – Остали порески приходи 
износ: ''80.000.000'' замењује се износом: 
''70.000.000'', шифра економске класификације 
74 – Непорески приходи, од чега: износ: 
''1.013.695.000'' замењује се износом: 
''1.114.369.821'', шифра економске 
класификације 733 – Трансфери износ: 
''620.000.000'' замењује се износом: 
''630.000.000''. Укупни расходи и издаци за 
набавку нефинансијске и финансијске имовине 
износ: ''3.686.546.000'' замењује се износом: 
''3.896.335.000''. Шифра економске 
класификације 4 – Текући расходи износ: 
''3.345.687.000'' замењује се износом: 
''3.523.504.000'', шифра економске 
класификације 41 – Расходи за запослене износ: 
''993.157.574'' замењује се износом: 
''1.004.141.000'', шифра економске 
класификације 42 – Коришћење роба и услуга 
износ: ''1.025.713.500'' замењује се износом: 
''1.093.988.000'', шифра економске 
класификације 44 – Отплата камата износ: 
''15.700.000'' замењује се износом: ''16.000.000'', 
шифра економске класификације 45 – 
Субвенције износ: ''428.100.000'' замењује се 
износом: ''447.400.000'', шифра економске 
класификације 48+49 – Остали расходи износ: 
''223.184.926'' замењује се износом: 
''222.644.000'', шифра економске класификације 
4631 - Трансфери износ: ''584.831.000'' замењује 
се износом: ''664.345.000'', шифра економске 
класификације 5 – Издаци за набавку 
нефинансијске имовине износ: ''340.859.000'' 
замењује се износом: ''372.831.000'', примања од 
продаје финансијске имовине и задуживања 
износ: ''105.020.000'' замењује се износом: 
''116.020.000'',  шифра економске класификације 
91 – Задуживање износ: ''100.000.000'' замењује 
се износом: ''111.000.000'', шифра економске 
класификације 911 – Задуживање код домаћих 
кредитора износ: ''100.000.000'' замењује се 
износом: ''111.000.000''.  
 

Члан 3. 
 
  У Посебном делу  у члану 3. вршиће се 
следеће измене и допуне:  
 У члану 3., у ставу 1. износ: 
''3.729.196.000'' замењује се износом: 
''3.938.985.000'' и износ: ''1.976.357.000'' замењује 
се износом: ''2.894.670.000''. 
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 У истом члану у табеларном прегледу:  
 

Раздео 1. – Скупштина града – 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација 416 – 
Награде запосленима и остали посебни расходи 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''700.000''.  
 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''450.000'' 
замењује се износом: ''950.000''.  

 
Економска класификација 423 – Услуге 

по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''15.000.000'' замењује се 
износом: ''14.000.000''.  
 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''400.000''.  
 

Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''3.000.000'' 
замењује се износом: ''3.350.000''.  
 

У реду укупно за Скупштину града у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''49.232.000'' замењује се износом: 
''48.682.000''.  
 

У глави 1.01 – Заштитник грађана 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''3.450.000'' замењује 
се износом: ''3.950.000''. 
 

Економска класификација 412 – 
Социјални допринос на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''615.000'' замењује се износом: ''705.000''.  
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''95.000'' замењује се износом: ''202.000''.  
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''43.000'' 
замењује се износом: ''58.000''. 

 
 Укупно за главу 1.01 – Заштитник 
грађана у колони у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''4.434.000'' замењује се 
износом: ''5.146.000''. 
 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''53.666.000'' замењује се износом: ''53.828.000''. 
 
 Укупно за раздео 1 – Скупштина града и 
заштитник грађана у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''53.666.000'' замењује 
се износом: ''53.828.000''. 
 
 Раздео 2. – Градоначелник и Градско 
веће – Функционална класификација 110 - 
Вршиће се следеће измене:  
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''12.000.000'' замењује се 
износом: ''10.000.000''.  
 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова позиција исте 
економске класификације 423 – Услуге по 
уговору – Наменска средства у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''66.000''. 
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.500.000'' 
замењује се износом: ''2.200.000''.  
 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.700.000'' замењује се 
износом: ''1.500.000''.  
 

После економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
економске класификације 426 – Материјал – 
Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''22.000''. 
 

Економска класификација 499 – 
Средства резерве – текућа резерва  у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''50.000.000'' замењује се износом: ''33.000.000''. 
 
 Укупно за Функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''118.779.000'' замењује се износом: ''99.367.000''. 



Страна 202              Број 10               Службени лист града Зрењанина                       17. јун 2011. год. 

 

 
 Укупно за раздео 2 – Градоначелник и 
Градско веће у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''118.779.000'' замењује се 
износом: ''99.367.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 130 – Опште 
услуге, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 414 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''46.000.000'' замењује се 
износом: ''43.000.000''.  
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''7.000.000'' 
замењује се износом: ''9.650.000''.  
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''35.000.000'' замењује се 
износом: ''33.000.000''.  

 
После економске класификације 421 – 

Стални трошкови додаје се нова позиција исте 
економске класификације 421 – Стални 
трошкови – Наменска средства у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно додаје се 
износ: ''20.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''9.300.000'' замењује се 
износом: ''8.300.000''. 
 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова позиција исте 
економске класификације 423 – Услуге по 
уговору – Наменска средства у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''316.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''5.000.000'' 
замењује се износом: ''6.000.000''. 
 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''23.000.000'' замењује се 
износом: ''20.000.000''. 
 

После економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
економске класификације 426 – Материјал – 

Наменска средства у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''5.000''. 
 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''15.000.000'' замењује се износом: ''13.000.000''. 
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''8.000.000''. 
 

После економске класификације 512 – 
Машине и опрема додаје се нова позиција исте 
економске класификације 512 – Машине и 
опрема – Наменска средства у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''1.233.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
130 – Градска управа – Опште услуге у колони 
средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''379.051.000'' замењује се износом: 
''376.275.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 090 – 
Социјална заштита, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти – Центар за социјални 
рад у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''25.450.000'' замењује се износом: 
''25.713.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар 
за социјални рад - Средства за једнократне 
новчане помоћи и трошкове сахране социјално 
угроженим лицима, трошкове опремања за 
смештај корисника у установе и друго, износ: 
''7.520.000'' замењује се износом:''7.580.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Трансфери осталим нивоима власти – Центар 
за социјални рад - Остало, у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.099.000'' 
замењује се износом:''2.302.000''. 
 

Економска класификација 463 – 
Геронтолошки центар – служба 
ванинституционалне заштите у колони Средства 
из буџета и у колони укупно износ: ''5.953.000'' 
замењује се износом: ''8.553.000''. 
 

У оквиру Економска класификација 463 
– Геронтолошки центар – Служба 
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ванинституционалне заштите, додаје се нова 
позиција – Помоћ у кући – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.600.000''. 
 
 Укупно за Функционалну класификацију 
090 – Социјална заштита у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''97.703.000'' 
замењује се износом: ''100.566.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 912 – Основно 
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''70.000.000'' замењује се 
износом: ''80.000.000''.  

 
Економска класификација 463 – Накнаде 

трошкова запосленима и ђацима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''57.500.000'' замењује се износом: ''57.000.000''.  
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова запосленима и ђацима – 
Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у 
развоју, у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се 
износом:''2.000.000''. 
 
 Економска класификација 463 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''13.200.000'' замењује се 
износом: ''8.500.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Стручно усавршавање, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.000.000'' замењује се 
износом:''1.500.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Такмичење ученика, у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.600.000'' замењује се 
износом:''1.500.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Остало, у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.600.000'' замењује се износом:''1.500.000''. 
 

Економска класификација 463 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''6.500.000'' 
замењује се износом: ''7.000.000''.  
 

Економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''40.000.000'' замењује се 
износом: ''43.000.000''.  
 

Економска класификација 463 – Накнада 
за социјалну заштиту из буџета у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''21.000.000'' замењује се износом: ''21.300.000''.  
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнада за социјалну заштиту из буџета додаје 
се нова позиција – Треће дете – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''300.000''. 
 

После економске класификације 463 – 
Машине и опрема додаје се нова позиција исте 
економске класификације 463 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''40.000.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
912 – Основно образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''245.600.000'' 
замењује се износом: ''294.200.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 920 – Средње  
образовање, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација  463 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''45.000.000'' замењује се 
износом: ''50.000.000''. 
 

Економска класификација 463 – Накнаде 
трошкова запосленима и ђацима у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''33.900.000'' замењује се износом: ''35.400.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова запосленима и ђацима – 
Накнаде трошкова превоза за запослене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''16.000.000'' замењује се износом: ''18.500.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Накнаде трошкова запосленима и ђацима – 
Накнаде трошкова превоза за ученике ометене у 
развоју у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''1.500.000''. 
 

Економска класификација 463 – Расходи 
за регресирани превоз у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''5.600.000'' 
замењује се износом: ''4.891.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Расходи за регресирани превоз – Регресирани 
превоз ученика у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се 
износом: ''4.277.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Расходи за регресирани превоз – Регресирани 
превоз студената у колони Средства из буџета и 
у колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''614.000''. 
 

Економска класификација 463 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''6.900.000'' замењује се 
износом: ''4.500.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Стручно усавршавање у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.500.000'' замењује се износом: 
''1.500.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Такмичење ученика у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''1.600.000'' замењује се износом: 
''1.000.000''. 
 

У оквиру Економске класификације 463 
– Услуге по уговору – Остало у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.800.000'' 
замењује се износом: ''1.000.000''. 
 

Економска класификација 463 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''4.000.000'' 
замењује се износом: ''4.185.000''. 
 

Економска класификација 463 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''31.000.000'' замењује се 
износом: ''33.000.000''. 
 

После економске класификације 463 – 
Машине и опрема додаје се нова економска 
класификација 463 – Зграде и грађевински 
објекти у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''15.000.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
920 – Средње образовање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''127.400.000'' 
замењује се износом: ''147.976.000''. 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.01 Народно позориште 
''Тоша Јовановић'',  вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''2.500.000'' и у 
колони укупно износ: ''1.600.000'' замењује се 
износом: ''2.600.000''. 
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''7.200.000'' замењује се износом: ''6.950.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.460.000'' замењује се 
износом: ''7.210.000''. 
 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета износ: ''600.000'' замењује се износом: 
''350.000'' и у колони Укупно износ: ''900.000'' 
замењује се износом: ''650.000''. 
 

После економске класификације 423 – 
Услуге по уговору додаје се нова позиција исте 
економске класификације 423 – Услуге по 
уговору – Наменска средства у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно додаје се износ: 
''355.000''. 
 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''400.000'' замењује се износом: 
''300.000'' и у колони Укупно износ: ''800.000'' 
замењује се износом: ''700.000''. 
 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова позиција 
исте економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''379.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''800.000'' замењује се износом: 
''700.000'' и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' 
замењује се износом: ''900.000''. 
 

После економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање додаје се нова 
позиција исте економске класификације 425 – 
Текуће поправке и одржавање – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно додаје се износ: ''45.000''. 
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Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''1.800.000'' замењује се износом: ''1.500.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.400.000'' замењује се 
износом: ''2.100.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.01 – Народно 
позориште ''Тоша Јовановић'' у колони Средства 
из буџета износ: ''88.265.000'' замењује се 
износом: ''89.044.000'' и у колони Укупно износ: 
''95.225.000'' замењује се износом: ''96.004.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.02 Градска библиотека 
''Жарко Зрењанин'' , вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 415 – Накнада 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''630.000'' замењује се износом: 
''1.200.000''.  
 

Економска класификација  483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.206.000'' замењује се износом: ''2.992.000''.  
 

Економска класификација  515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''1.500.000'' и у колони Укупно износ: ''3.200.000'' 
замењује се износом: ''1.700.000''.  
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.02 – Градска 
библиотека ''Жарко Зрењанин'' у колони 
Средства из буџета износ: ''42.439.000'' замењује 
се износом: ''41.295.000'' и у колони Укупно 
износ: ''45.399.000'' замењује се износом: 
''44.255.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.03 Народни музеј, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација  415 – 
Накнаде трошкова за запослене – Превоз на 
посао и са посла у колони Средства из буџета и  
у колони Укупно износ: ''820.000'' замењује се 
износом: ''1.361.000''. 
 

Економска класификација  421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и  у 
колони Укупно износ: ''7.931.000'' замењује се 
износом: ''6.309.000''. 
 

После економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге додаје се нова позиција 
исте економске класификације 424 – 
Специјализоване услуге – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
додаје се износ: ''200.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''642.000'' и у колони Укупно износ: ''3.300.000'' 
замењује се износом: ''3.642.000''.  
 

Економска класификација  482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''59.000''. 
 

Економска класификација  483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.888.000'' замењује се износом: ''4.058.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.03 – Народни музеј 
у колони Средства из буџета износ: ''50.027.000'' 
замењује се износом: ''49.677.000'' и у колони 
Укупно износ: ''54.164.000'' замењује се износом: 
''53.814.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.04 Савремена галерија, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  414 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета износ: 
''550.000'' замењује се износом: ''556.000'' и у 
колони Укупно износ: ''650.000'' замењује се 
износом: ''656.000''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''325.000'' 
замењује се износом: ''519.000''.  
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''600.000'' замењује се 
износом: ''500.000''.  
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''1.000.000'' замењује се износом: 
''1.300.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''300.000'' и у 
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колони Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''1.600.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''300.000'' 
замењује се износом: ''200.000''.  
 

Економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''550.000'' 
замењује се износом: ''250.000''.  
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.04 – Савремена 
галерија у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''900.000'' замењује се износом: ''700.000'' и у 
колони Укупно износ: ''19.038.000'' замењује се 
износом: ''18.838.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.05 Културни центар, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
413 – Накнаде у натури у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''201.000'' 
замењује се износом: ''110.000''.  
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из буџета износ: ''623.000'' замењује се 
износом: ''453.000'' а у колони Укупно износ: 
''1.123.000'' замењује се износом: ''953.000''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''751.000'' 
замењује се износом: ''1.272.000''. 
 

Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''6.400.000'' замењује се износом: ''5.400.000'' и у 
колони Укупно износ: ''7.400.000'' замењује се 
износом: ''6.400.000''. 
 

Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''3.000.000'' замењује се износом: 
''3.100.000'' и у колони Укупно износ: ''3.400.000'' 
замењује се износом: ''3.500.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета износ: ''200.000'' замењује се износом: 
''140.000'' и у колони Укупно износ: ''700.000'' 
замењује се износом: ''640.000''. 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''200.000'' се брише, а у колони Укупно износ: 
''700.000'' замењује се износом: ''500.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.05 – Културни 
центар у колони Средства из буџета износ: 
''38.923.000'' замењује се износом: ''38.023.000'' и 
у колони Укупно износ: ''43.423.000'' замењује се 
износом: ''42.523.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.06 Савез аматерских КУД, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 415 – Накнаде трошкова за 
запослене – Превоз на посао и са посла у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''54.000'' замењује се износом: ''75.000''. 
 

Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''3.676.000'' замењује се износом: 
''3.176.000'' и у колони Укупно износ: ''3.776.000'' 
замењује се износом: ''3.276.000''.  
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.06 – Савез 
аматерских КУД у колони Средства из буџета 
износ: ''8.565.000'' замењује се износом: 
''8.086.000'' и у колони Укупно износ: ''8.665.000'' 
замењује се износом: ''8.186.000''.  

 
Раздео 3. – Градска управа - 

Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.07 Позориште ''Мадач'',  
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  413 – Накнаде у натури у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.000'' замењује се износом: ''5.000''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене – Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''72.000'' замењује се износом: 
''120.000''. 
 

Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ: 
''137.000'' замењује се износом: ''126.000'' и у 
колони Укупно износ: ''167.000'' замењује се 
износом: ''156.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.07 – Позориште 
''Мадач'' у колони Средства из буџета износ: 
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''4.631.000'' замењује се износом: ''4.669.000'', и у 
колони Укупно износ: ''4.681.000'' замењује се 
износом: ''4.719.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.08 Историјски архив, вршиће 
се следеће измене: Економска класификација 
415 – Накнаде трошкова за запослене – Превоз 
на посао и са посла у колони Средства из буџета 
износ: ''372.000'' замењује се износом: ''614.000'' 
а у колони Укупно износ: ''448.000'' замењује се 
износом: ''690.000''.  
 

После Економске класификације 483 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова 
додаје се нове Економска класификација 512 – 
Машине и опрема у колони  Средства из буџета 
и у колони Укупно додаје се износ: ''203.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.08 – Историјски 
архив у колони Средства из буџета износ: 
''20.273.000'' замењује се износом: ''20.718.000'' и 
у колони Укупно износ: ''22.854.000'' замењује се 
износом: ''23.299.000''.  
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 820 –Услуге 
културе, Глава 3.09 Завод за заштиту 
споменика културе, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 414 – Социјална 
давања запосленима у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''50.000'', а у колони 
Укупно износ: ''45.000'' замењује се износом: 
''95.000''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета износ ''236.000'' замењује се износом: 
''386.000'' и у колони Укупно износ: ''336.000'' 
замењује се износом: ''486.000''. 
 

Економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета додаје се износ: ''45.000'', а у колони 
Укупно износ: ''3.096.000'' замењује се износом: 
''3.141.000''. 
 

Економска класификација  423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ 
''1.950.000'' замењује се износом: ''2.049.000'' и у 
колони Укупно износ: ''3.923.000'' замењује се 
износом: ''4.022.000''. 
 

Економска класификација  426 – 
Материјал у колони Средства из буџета износ 

''165.000'' замењује се износом: ''215.000'' и у 
колони Укупно износ: ''2.045.000'' замењује се 
износом: ''2.095.000''. 
 

Укупно за Функционалну класификацију 
820 – Услуге културе глава 3.09 – Завод за 
заштиту споменика културе у колони Средства 
из буџета износ: ''16.211.000'' замењује се 
износом: ''16.605.000'' и у колони Укупно износ: 
''98.503.000'' замењује се износом: ''98.897.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
820 – Услуге културе – Укупно култура у колони 
Средства из буџета износ: ''287.472.000'' 
замењује се износом: ''286.255.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''104.480.000'' замењује 
се износом: ''104.280.000'' и у колони Укупно 
износ: ''391.952.000'' замењује се износом: 
''390.535.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.10 Спортски 
савез, вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  481 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''4.779.834'' замењује 
се износом: ''4.780.000''. 

 
Економска класификација  481 – 

Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''846.592'' замењује се износом: ''847.000''. 

 
Економска класификација  481 – Накнаде 

у натури у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''50.000''  и у колони Укупно износ: 
''8.000'' замењује се износом: ''58.000''. 
 

После Економске класификације 481 – 
Накнаде у натури додаје се економска 
класификација 481 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета износ: 
''187.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''100.000'' и у колони Укупно износ: ''287.000''. 
  

Економска класификација 481 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и  у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''850.000''. 
 

Економска класификација  481 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''779.000'', у 
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колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''200.000'' и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''979.000''. 
 

Економска класификација  481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета износ: ''500.000'' замењује се износом: 
''450.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''200.000'' и у колони Укупно износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''650.000''. 
 

Економска класификација 481 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''250.000'' и у колони 
Укупно износ: ''300.000'' замењује се износом: 
''550.000''. 

 
Економска класификација 481 – 

Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''200.000'' и у колони Укупно износ: 
''400.000'' замењује се износом: ''600.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта - Глава 3.10 - 
Спортски савез у колони Средства из буџета 
износ: ''7.924.462'' замењује се износом: 
''8.691.000'', у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''1.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''7.924.462'' замењује се износом: ''9.691.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.11 Јавна 
установа ''Спортски објекти'' Зрењанин, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација  411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''26.295.166'' замењује 
се износом: ''26.296.000''. 
 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.711.408'' замењује се износом: 
''4.712.000''. 
 

После Економске класификације 413 – 
Накнаде у натури додаје се нова Економска 
класификација 414 – Социјална давања 
запосленима у колони Средства из буџета износ: 
''150.000'', у колони Средства из сопствених 

извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''270.000'' и у колони Укупно износ: ''420.000''.  
 

Економске класификације 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета износ: 
''34.000.000'' замењује се износом: ''30.000.000'', у 
колони Средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало додаје се износ: 
''100.000'' и у колони Укупно износ: ''34.000.000'' 
замењује се износом: ''30.100.000. 
 

 Економске класификације 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''1.300.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.700.000'' замењује се износом: ''3.000.000. 
 

Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''800.000'' и у колони 
Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''5.800.000. 
 

Економске класификације 426 – 
Материјал у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало додаје се 
износ: ''400.000'' и у колони Укупно износ: 
''1.500.000'' замењује се износом: ''1.900.000. 
 

После Економске класификације 426 – 
Материјал додају се нове Економске 
класификације: 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне у колони Средства из сопствених извора 
04 и осталих извора 13 и остало и у колони 
Укупно износ: ''500.000'' и Економска 
класификација 483 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало и у 
колони Укупно износ: ''100.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта - Глава 3.11 - 
Јавна установа ''Спортски објекти'' Зрењанин у 
колони Средства из буџета износ: ''76.398.574'' 
замењује се износом: ''72.550.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало додаје се износ: ''3.470.000'' и 
у колони Укупно износ: ''76.398.574'' замењује се 
износом: ''76.020.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 810 –Услуге 
рекреације и спорта, Глава 3.12 Средства за 
финансирање спортских клубова, вршиће се 
следеће измене: Економска класификација  481 – 
Средства за финансирање спортских клубова у 
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колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''47.000.000'' замењује се износом: 
''49.958.000''. 
 

После Економске класификације 481 – 
Средства за финансирање спортских клубова 
додају се нове позиције исте Економске 
класификације: Економска класификације 481 – 
Средства за финансирање организације 
спортских манифестација у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''92.000'' и 
Економска класификација 481 – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''527.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта - Глава 3.12 – 
Средства за финансирање спортских клубова у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''47.000.000'' замењује се износом: 
''50.577.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
810 – Услуге рекреације и спорта – Укупно 
Услуге рекреације и спорта у колони Средства 
из буџета износ: ''131.323.000'' замењује се 
износом: ''131.818.000'', у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало додаје се износ: ''4.470.000'' и у колони 
Укупно износ: ''131.323.000'' замењује се 
износом: ''136.288.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 911 –
Предшколско образовање, Глава 3.13 
Предшколско образовање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација  411 – Плате, 
додаци и накнаде запослених (зараде) у колони 
Средства из буџета износ: ''163.646.000'' 
замењује се износом: ''169.860.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''400.000'' замењује се 
износом: ''454.000'' и у колони Укупно износ: 
''164.046.000'' замењује се износом: 
''170.314.000''. 
 

Економска класификација  412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета износ: ''29.293.000'' 
замењује се износом: ''30.413.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''72.000'' замењује се 
износом: ''81.000'' и у колони Укупно износ: 
''29.365.000'' замењује се износом: ''30.494.000''. 

 
Економска класификација  413 – Накнаде 

у натури у колони Средства из буџета износ: 

''1.350.000'' замењује се износом: ''1.250.000'' и у 
колони Укупно износ: ''1.660.000'' замењује се 
износом: ''1.560.000''. 
 

Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''13.300.000'' замењује 
се износом: ''12.850.000'' и у колони Укупно 
износ: ''14.580.000'' замењује се износом: 
''14.130.000''. 
 

Економска класификација 415 – Накнаде 
трошкова за запослене - Превоз на посао и са 
посла у колони Средства из буџета износ: 
''6.050.000'' замењује се износом: ''7.625.000'' и у 
колони Укупно износ: ''10.350.000'' замењује се 
износом: ''11.925.000''. 
 

Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета износ: 
''450.000'' се брише, у колони Средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''5.868.000'' замењује се износом: 
''6.318.000''.  
 

Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''100.000'' замењује се 
износом: ''130.000'' и у колони Укупно износ: 
''17.683.000'' замењује се износом: ''17.713.000''. 
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета додаје се 
износ: ''2.900.000'' и у колони Укупно износ: 
''4.564.000'' замењује се износом: ''7.464.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
911 – Глава 3.13 – Предшколско образовање у 
колони Средства из буџета износ: ''228.119.000'' 
замењује се износом: ''239.378.000'', у колони 
Средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало износ: ''80.237.000'' замењује 
се износом: ''80.330.000'' а у колони Укупно 
износ: ''308.356.000'' замењује се износом: 
''319.708.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, Глава 
3.14 Савез слепих, општинска организација 
глувих и наглувих, пријатељи деце и 
параплегичари, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 481 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''500.000'' 
замењује се износом: ''250.000''. 
 

Економска класификација 481 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''500.000'' замењује се 
износом: ''250.000''. 
 

Укупно за главу 3.14 - Савез слепих, 
општинска организација глувих и наглувих, 
пријатељи деце, параплегичари и инвалиди рада 
у колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''4.650.000'' замењује се износом: 
''4.150.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 110 – 
Извршни и законодавни органи, финансијски 
и фискални послови и спољни послови, Глава 
3.15 Средства за за финансирање пројеката 
невладиних организација, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 481 – 
Средства за финансирање пројеката невладиних 
организација у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''5.850.000''. 

 
Укупно за главу 3.15 - Средства за за 

финансирање пројеката невладиних 
организација у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''5.850.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
110 – Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и спољни 
послови у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''9.650.000'' замењује се износом: 
''10.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 500 – Заштита 
животне средине, Глава 3.16 Заштита 
животне средине, вршиће се следеће измене: 
Економска класификација 424 – Фонд за 
заштиту животне средине у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''70.000.000'' 
замењује се износом: ''101.981.000''. 
 

Економска класификација 423 – 
Сузбијање зоонозе – Третирање комараца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''10.000.000'' замењује се износом: 
''7.105.000''. 
 

Економска класификација 423 – 
Сузбијање зоонозе – Уништавање крпеља у 

колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''800.000'' замењује се износом: ''301.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
500 – Заштита животне средине и главу 3.16 -  
Заштита животне средине у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''80.800.000'' 
замењује се износом: ''109.387.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 320 – Услуге 
противпожарне заштите, Глава 3.17 
Противпожарна заштита, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 423 – 
Средства за финансирање противпожарне 
заштите у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се износом: 
''4.000.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
320 – Услуге противпожарне заштите и главу 
3.17 -  Противпожарна заштита у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''4.000.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 950 –
Образовање које није дефинисано нивоом, 
Глава 3.18 Стипендирање, вршиће се следеће 
измене: Економска класификација 472 – 
Средства за стипендирање талентованих ученика 
и студената у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''5.000.000'' замењује се 
износом: ''10.499.000''. 
 

Економска класификација 472 – 
Наменска средства за стипендирање 
талентованих ученика и студената у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''5.000.000'' замењује се износом: ''1.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
950 – Образовање које није дефинисано нивоом 
и главу 3.18 -  Стипендирање у колони Средства 
из буџета и колони Укупно износ: ''10.000.000'' 
замењује се износом: ''10.500.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 430 – Гориво и 
енергија, Глава 3.19 Минералне сировине, 
вршиће се следеће измене: Економска 
класификација 425 – Накнада код експлоатације 
минералних сировина у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''52.000.000'' 
замењује се износом: ''120.000.000''. 
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 Укупно за функционалну класификацију 
430 – Гориво и енергије и главу 3.19 -  
Минералне сировине у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''52.000.000'' 
замењује се износом: ''120.000.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, Глава 3.20 Месне заједнице, 
вршиће се следеће измене: 
 

МЗ ''Арадац'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и колони 
Укупно износ: ''649.000'' замењује се износом: 
''491.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''88.000''. 
После Економске класификације 421 – Стални 
трошкови додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и колони Укупно износ: ''140.000''. 
Укупно МЗ ''Арадац'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''1.883.000'' 
замењује се износом: ''1.836.000''.  
 

   МЗ ''Банатски Деспотовац'' – 
Економска класификација 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) у колони Средства 
из буџета и колони Укупно износ: ''860.000'' 
замењује се износом: ''694.000''. Економска 
класификација 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''155.000'' замењује се 
износом: ''125.000''. После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови додаје се 
нова Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000''. 
После Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање додаје се нова позиција 
исте Економске класификације 425 – Текуће 
поправке и одржавање – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000''. После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000''. Укупно МЗ 
''Банатски Деспотовац'' у колони Средства из 
буџета и у колони укупно износ: ''1.647.000'' 
замењује се износом: ''1.851.000''.  
 

МЗ ''Бело Блато'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''766.000'' замењује се 
износом: ''631.000''. После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''217.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''138.000'' замењује се износом: ''113.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''59.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови додаје се нова Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''250.000''. После 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''184.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додају се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000'', Економска 
класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''90.000'' и Економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''400.000''. Укупно МЗ ''Бело 
Блато'' у колони Средства из буџета и у колони 
укупно износ: ''1.549.000'' замењује се износом: 
''2.689.000''. 
 
 МЗ ''Ботош'' - Економска класификација 
415 – Накнаде трошкова запослених – превоз на 
посао и са посла – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''40.000'' се брише. Економска класификација 422 
– Трошкови путовања – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''40.000'' замењује се износом: ''60.000''. 
Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''225.000'' 
замењује се износом: ''200.000''. Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге – 



Страна 212              Број 10               Службени лист града Зрењанина                       17. јун 2011. год. 

 

Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''40.000'' замењује се 
износом: ''65.000''. После Економске 
класификације 426 – Материјал додаје се нова 
позиција исте Економске класификације 426 – 
Материјал – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''17.000''. 
Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''50.000'' замењује се износом: ''3.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''500.000'' замењује се износом: ''550.000''.  
 

МЗ ''Елемир'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.604.000'' замењује се износом: 
''590.000''. После Економске класификације 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.649.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''269.000'' замењује се износом: ''106.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''295.000''. Економска класификација 421 – 
Стални трошкови - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''660.000'' замењује се износом: ''700.000''. 
Економска класификација 422 – Трошкови 
путовања - Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''40.000'' 
замењује се износом: ''60.000''. Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''650.000'' замењује се 
износом: ''600.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''622.000'' замењује се износом: ''582.000''. После 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''66.000''. 
Економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама - Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''2.713.000'' замењује се износом: 
''3.760.000''. После Економске класификације 481 
– Дотације невладиним организацијама - 
Самодопринос додаје се нова Економска 
класификације 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 
После Економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Самодопринос додаје се 
нова позиција исте Економске класификације 
511 – Зграде и грађевински објекти – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''3.000.000'' и Економска 
класификација 512 – Машине и опрема – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000''. Укупно МЗ 
''Елемир'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''8.978.000'' замењује се 
износом: ''13.478.000''. 
 

МЗ ''Ечка'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.906.000'' замењује се износом: 
''379.000''. После Економске класификације 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.527.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''341.000'' замењује се износом: ''68.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''273.000''. Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''410.000'' замењује се износом: ''730.000''. 
Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''150.000''. 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''949.000'' замењује се 
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износом: ''494.000''. После економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''255.000''. 
Економске класификације 426 – Материјал у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''953.000'' замењује се износом: ''188.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''515.000''. После 
Економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама – Самодопринос 
додаје се нова Економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''40.000''. После Економске класификације 
511 – Зграде и грађевински објекти – 
Самодопринос додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 511 Зграде и 
грађевински објекти – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.000.000'' и Економска класификација 
512 – Машине и опрема - Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''40.000''. Укупно МЗ ''Ечка'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''7.329.000'' замењује се износом: ''10.329.000''. 
 

МЗ ''Јанков Мост'' – После Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца додају се нове Економске 
класификације 421 – Стални трошкови - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''300.000'' и Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''50.000''. Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''413.000'' замењује се 
износом: ''153.000''. После Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''350.000''. 
Економска класификација 426 – Материјал у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''101.000'' замењује се износом: ''61.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова Економска 
класификација 512 – Машине и опрема - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 

колони Укупно износ: ''100.000''. Укупно МЗ 
''Јанков Мост'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''961.000'' замењује се 
износом: ''1.461.000''. 
 

МЗ ''Клек'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''766.000'' замењује се износом: 
''495.000''. После Економске класификације 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''879.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''138.000'' замењује се износом: ''89.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''157.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови додају се нова позиција исте 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'', 
Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.000.000'' и 
Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге - Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''150.000''. После Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''403.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додају се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''425.000'', Економска 
класификација 472 – Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''286.000'' и Економска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''3.000.000''. Укупно МЗ 
''Клек'' у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''1.686.000'' замењује се износом: 
''7.866.000''. 
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МЗ ''Книћанин'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''649.000'' замењује се 
износом: ''424.000''. После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''230.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''76.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''40.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови додају се нова позиција исте 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''200.000'', 
Економска класификација 422 – Трошкови 
путовања – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''50.000'', 
Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''150.000'' и 
Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге - Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''50.000''. После Економске класификације 
425 – Текуће поправке и одржавање додаје се 
нова позиција исте Економске класификације 
425 – Текуће поправке и одржавање – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''150.000''. После 
Економске класификације 426 – Материјал 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 426 – Материјал – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''200.000'', Економска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''300.000'', Економска 
класификација 482 – Порези, обавезне таксе и 
казне – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''30.000'', 
Економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти – Наменска средства у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''3.300.000'', нова позиција исте Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински 
објекти – Самодопринос у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно износ: ''100.000'' и 
Економска класификација 512 – Машине и 
опрема – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''100.000''. 
Укупно МЗ ''Книћанин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.443.000'' 
замењује се износом: ''6.077.000''. 
 

МЗ ''Лазарево'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''766.000'' замењује се 
износом: ''586.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''138.000'' замењује се износом: ''105.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова Економске 
класификације 511 – Зграде и грађевински 
објекти – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''870.000''. 
Укупно МЗ ''Лазарево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.007.000'' 
замењује се износом: ''2.664.000''. 
 

МЗ ''Лукино Село'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''649.000'' замењује се 
износом: ''392.000''. После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''25.446''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''70.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''4.554''. Укупно МЗ ''Лукино Село'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.234.000'' замењује се износом: ''960.000''. 
 

МЗ ''Лукићево'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''599.000'' замењује се 
износом: ''138.000''. После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
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накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''263.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''106.000'' замењује се износом: ''25.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''48.000''. Економска класификација 421 – Стални 
трошкови - Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.019.000'' 
замењује се износом: ''739.000''. Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''72.000'' замењује се 
износом: ''900.000''. Економска класификација 
425 – Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''244.000'' замењује се износом: ''144.000''. 
Економска класификација 426 – Материјал у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''138.000'' замењује се износом: ''238.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''150.000''. Укупно МЗ 
''Лукићево'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''4.578.000'' замењује се 
износом: ''4.045.000''. 
 

МЗ ''Меленци'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''919.000'' замењује се 
износом: ''379.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''166.000'' замењује се износом: ''68.000''. 
Укупно МЗ ''Меленци'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''2.736.000'' 
замењује се износом: ''2.098.000''. 
 

МЗ ''Михајлово'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''766.000'' замењује се 
износом: ''530.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''138.000'' замењује се износом: ''95.000''. 
Укупно МЗ ''Михајлово'' у колони Средства из 

буџета и у колони Укупно износ: ''1.445.000'' 
замењује се износом: ''1.166.000''. 
 

МЗ ''Орловат'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''649.000'' замењује се 
износом: ''424.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''76.000''. 
Укупно МЗ ''Орловат'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.318.000'' 
замењује се износом: ''1.052.000''. 
 

МЗ ''Перлез'' – После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''419.000''. После Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 412 – Социјални 
доприноси на терет послодавца – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''75.000''. Економска класификација 421 – 
Стални трошкови - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''800.000'' замењује се износом: ''700.000''. После 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос додаје се нова 
Економска класификација 422 – Трошкови 
путовања – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''10.000''. 
Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору - Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''32.500'' 
замењује се износом: ''350.000''. Економска 
класификација 424 – Специјализоване услуге - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''350.000'' замењује се 
износом: ''150.000''. После Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''155.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''210.000''. Економска 
класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
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''617.500'' замењује се износом: ''576.000''. После 
Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос 
додају се нове Економске класификације 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – Самодопринос 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''9.000'', Економска класификација 511 
Зграде и грађевински објекти – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''4.000.000'', нова позиција исте 
Економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''146.000'' и Економска класификација 512 – 
Машине и опрема - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000''. Укупно МЗ ''Перлез'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''3.032.000'' замењује се износом: ''8.232.000''. 
 

МЗ ''Стајићево'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''973.000'' замењује се 
износом: ''379.000''. После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''738.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''174.000'' замењује се износом: ''68.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''132.000''. Економска класификација 423 – 
Услуге по уговору - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''130.000'' замењује се износом: ''160.000''. 
Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге - Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000'' замењује се износом: ''200.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''729.000'' замењује се 
износом: ''429.000''. После Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''300.000''. 

Економска класификација 426 – Материјал у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''250.000'' замењује се износом: ''150.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''100.000''. Економска 
класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''100.000'' замењује се износом: ''200.000''. 
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000'' замењује се износом: ''300.000''. 
Укупно МЗ ''Стајићево'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''3.026.000'' 
замењује се износом: ''3.526.000''. 
 

МЗ ''Тараш'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''649.000'' замењује се износом: 
''415.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''75.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''285.000'' замењује се 
износом: ''280.000''. Економска класификација 
422 – Трошкови путовања у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''15.000'' 
замењује се износом: ''20.000''. Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''215.000'' замењује се 
износом: ''200.000''. После Економске 
класификације 425 – Текуће поправке и 
одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''170.000''. 
Економска класификација 426 – Материјал у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''133.000'' замењује се износом: ''148.000''. 
Укупно МЗ ''Тараш'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.414.000'' 
замењује се износом: ''1.308.000''.  
 

МЗ ''Томашевац'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''649.000'' замењује се 
износом: ''516.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
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у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''92.000''. 
После Економске класификације 421 – Стални 
трошкови додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''140.000''. 
Укупно МЗ ''Томашевац'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.460.000'' 
замењује се износом: ''1.442.000''. 
 

МЗ ''Фаркаждин'' – Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''649.000'' замењује се 
износом: ''440.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''79.000''. 
После Економске класификације 421 – Стални 
трошкови додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''30.000''. 
Укупно МЗ ''Фаркаждин'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''1.275.000'' 
замењује се износом: ''1.058.000''. 
 

МЗ ''Чента'' – Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''649.000'' замењује се износом: 
''518.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''93.000''. 
Економска класификација 421 – Стални 
трошкови у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''480.000'' замењује се 
износом: ''400.000''. После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови додају се 
нова Економске класификације 422 – Трошкови 
путовања у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''80.000'' и Економске 
класификације 424 – Специјализоване услуге у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000''. Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''516.000'' замењује се износом: ''416.000''. После 
Економске класификације 426 – Материјал 
додаје се нова Економске класификације 511 – 
Зграде и грађевински објекти – Наменска 
средства у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''3.400.000''. Укупно МЗ ''Чента'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 

износ: ''1.956.000'' замењује се износом: 
''5.201.000''. 
 

МЗ ''Златица'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''649.000'' замењује се износом: 
''300.000''. После економске класификације 411 – 
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''162.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''54.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''29.000''. После Економске класификације 421 – 
Стални трошкови додају се нова Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''74.000'' и нова позиција исте Економске 
класификације 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''259.000''. После 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''500.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''150.000''. Укупно МЗ 
''Златица'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''1.131.000'' замењује се 
износом: ''1.893.000''. 
 

МЗ ''Мужља'' - Економска класификација 
411 – Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) у колони Средства из буџета и у колони 
Укупно износ: ''766.000'' замењује се износом: 
''428.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''138.000'' замењује се износом: ''76.000''. 
После Економске класификације 421 – Стални 
трошкови додају се нова позиција исте 
Економске класификације 421 – Стални 
трошкови - Самодопринос у колони Средства из 
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буџета и у колони Укупно износ: ''25.000'' и 
Економска класификација 423 – Услуге по 
уговору – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''37.000''. После 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''15.000''. 
После Економске класификације 426 – 
Материјал додају се нова позиција исте 
Економске класификације 426 – Материјал – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''20.000'' и Економска 
класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама - Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''53.000''. Укупно МЗ ''Мужља'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.231.000'' замењује се износом: ''981.000''.  
 

МЗ ''Граднулица'' – Економска 
класификација 421 – Стални трошкови - 
Самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''15.000'' замењује се 
износом: ''100.000''. После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови – 
Самодопринос додаје се: нова Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''120.000'', Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и колони Укупно износ: ''500.000'',  
Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и колони Укупно износ: 
''80.000'' и Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''15.000''. Укупно МЗ 
''Граднулица'' у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''747.000'' замењује се 
износом: ''1.547.000''.  
 

МЗ ''Зелено Поље'' - После Економске 
класификације 421 – Стални трошкови додају се 
нова позиција исте Економске класификације 
421 – Стални трошкови - Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''70.000'', Економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''100.000'', Економска класификација 512 – 
Машине и опрема – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''150.000''. Укупно МЗ ''Зелено Поље'' у колони 

Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.005.000'' замењује се износом: ''1.325.000''.  
 
 МЗ ''Вељко Влаховић'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''1.031.000'' замењује 
се износом: ''590.000''. После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''441.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''186.000'' замењује се износом: ''106.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''80.000''.  
 

МЗ ''Доситеј Обрадовић'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''1.245.000'' замењује 
се износом: ''590.000''. После Економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''655.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''223.000'' замењује се износом: ''106.000''. 
После Економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''117.000''.  
 

МЗ ''Доља – Црни Шор'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''916.000'' замењује се 
износом: ''590.000''. После економске 
класификације 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) додаје се нова позиција исте 
Економске класификације 411 – Плате, додаци и 
накнаде запослених (зараде) – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
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износ: ''411.000''. Економска класификација 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''181.000'' замењује се износом: ''106.000''. 
После економске класификације 412 – 
Социјални доприноси на терет послодавца 
додаје се нова позиција исте Економске 
класификације 412 – Социјални доприноси на 
терет послодавца – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''80.000''. Економска класификација 421 – Стални 
трошкови – Самодопринос у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''250.000'' 
замењује се износом: ''350.000''. Економска 
класификација 423 – Услуге по уговору – 
Самодопринос у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''200.000'' замењује се 
износом: ''300.000''. Економска класификација 
424 – Специјализоване услуге – Самодопринос у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''110.000'' замењује се износом: ''700.000''. 
Економска класификација 425 – Текуће поправке 
и одржавање – Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''2.800.000'' 
замењује се износом: ''1.609.000''. Економска 
класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''140.000'' замењује се износом: ''250.000''. После 
Економске класификације 481 – Дотације 
невладиним организацијама - Самодопринос 
додаје се нова Економска класификација 512 – 
Машине и опрема – Самодопринос у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''200.000''. Укупно МЗ ''Доља – Црни Шор'' у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''4.697.000'' замењује се износом: 
''4.696.000''.  

 
МЗ ''Сава Ковачевић'' - Економска 

класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''649.000'' замењује се 
износом: ''424.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''117.000'' замењује се износом: ''76.000''. 
После Економске класификације 421 – Стални 
трошкови додаје се нова Економска 
класификација 425 – Текуће поправке и 
одржавање - Самодопринос у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''30.000''. 
Укупно МЗ ''Сава Ковачевић'' у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''1.006.000'' 
замењује се износом: ''770.000''.  
 

МЗ ''Шумица'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''424.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''76.000''. 
Укупно МЗ ''Шумица'' у колони Средства из 
буџета и у колони Укупно износ: ''735.000'' 
замењује се износом: ''788.000''.  
 

МЗ ''Берберско - Болница'' - Економска 
класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених (зараде) у колони Средства из буџета 
и у колони Укупно износ: ''379.000'' замењује се 
износом: ''392.000''. Економска класификација 
412 – Социјални доприноси на терет послодавца 
у колони Средства из буџета и у колони Укупно 
износ: ''68.000'' замењује се износом: ''70.000''. 
Укупно МЗ ''Берберско - Болница'' у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''687.000'' замењује се износом: ''702.000''. 
 

Економска класификација 424 – 
Средства за програме и пројекте, асоцијације 
месних заједница града Зрењанина у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''2.000.000'' замењује се износом: ''1.500.000''. 
 

 Економска класификација 425 – 
Средства за развој месних заједница у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''33.630.000'' замењује се износом: ''20.000.000''. 
 
 После Економске класификације 425 – 
Средства за развој месних заједница додаје се 
нова Економска класификација 423 – Накнаде 
члановима Изборне комисије у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: ''400.000''.   
 

Економска класификација 423 – 
Средства за развој месних заједница – 
Одржавање комуналне хигијене у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно износ: 
''1.770.000'' замењује се износом: ''2.982.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
160 – Опште јавне услуге и Главу 3.20 Месне 
заједнице у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно износ: ''130.617.000'' замењује се 
износом: ''146.944.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, Глава 3.21 ЈП ''Дирекција за 
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изградњу и уређење града Зрењанина'',  
вршиће се следеће измене:  
 
 Економска класификација 423 – Услуге 
по уговору у колони Средства из буџета 01 
износ: ''9.500.000'' замењује се износом: 
''9.250.000'' и  у колони Укупно износ: 
''12.700.000'' замењује се износом: ''12.450.000''. 
 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''15.960.000'' замењује се 
износом: ''27.710.000'' у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало  износ: ''9.200.000'' замењује се износом: 
''6.350.000'' и  у колони Укупно износ: 
''25.160.000'' замењује се износом: ''34.060.000''. 
 

Економска класификација 425 – Текуће 
поправке и одржавање у колони Средства из 
буџета 01 износ ''333.300.000'' замењује се 
износом ''328.100.000'' и у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''572.700.000'' замењује се износом: 
''710.700.000'' и  у колони Укупно износ: 
''906.000.000'' замењује се износом: 
''1.038.800.000''. 
 
 Економска класификација 426 – 
Материјал у колони Средства из буџета 01 износ 
''3.950.000'' замењује се износом ''5.850.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало  износ: ''1.550.000'' 
замењује се износом: ''1.750.000'' и  у колони 
Укупно износ: ''5.500.000'' замењује се износом: 
''7.600.000''. 
 
 Економска класификација 451 – 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
у колони Средства из буџета 01 и у колони 
Укупно износ ''27.000.000'' замењује се износом 
''18.500.000''. 
 
 Економска класификација 482 – Порези, 
обавезне таксе и казне у колони Средства из 
буџета 01 износ ''7.600.000'' замењује се износом 
''12.100.000'' и у колони Укупно износ: 
''9.700.000'' замењује се износом: ''14.200.000''. 
 
 Економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова и судских тела 
у колони Средства из буџета 01 износ 
''8.300.000'' замењује се износом ''6.500.000'' и  у 
колони Укупно износ: ''9.000.000'' замењује се 
износом: ''7.200.000''. 
 

 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета 01 износ ''270.500.000'' замењује се 
износом ''271.650.000'' у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.081.200.000'' замењује се 
износом: ''1.859.800.000'' и у колони Укупно 
износ: ''1.351.700.000'' замењује се износом: 
''2.131.450.000''.  
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета  износ 
''4.300.000'' замењује се износом ''2.750.000'' и  у 
колони Укупно износ: ''5.650.000'' замењује се 
износом: ''4.100.000''. 
 
 Економска класификација 541 – 
Земљиште у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ ''10.000.000'' замењује се 
износом ''15.000.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
620 и главу 3.21 у колони Средства из буџета 
износ: ''788.453.000'' замењује  се износом 
''795.453.000'' у колони Средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ: 
''1.679.900.000'' замењује се износом: 
''2.593.850.000'' и  у колони Укупно износ: 
''2.468.353.000'' замењује се износом: 
''3.389.303.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 510 – 
Управљање отпадом, Глава 3.23 ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'',  вршиће се следеће 
измене: 
 
 Економске класификације 451 – ЈКП 
''Чистоћа и зеленило'' у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износу ''92.000.000'' 
замењује се износом: ''98.054.000''. 
 
 Позиција – Одржавање јавно прометних 
површина у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износу ''50.000.000'' замењује се 
износом: ''53.390.000''. 
 
 Позиција – Одржавање зелених 
површина у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ ''23.500.000'' замењује се 
износом: ''26.164.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
510 и главу 3.23 у колони Средства из буџета и 
колони Укупно износ: ''112.000.000'' замењује  се 
износом ''118.054.000''.  
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Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 660 – 
Стамбени развој и развој заједнице 
некласификован на другом месту, Глава 3.24 
ЈКП ''Пијаце и паркинзи'',  вршиће се следеће 
измене: 
 
 Економска класификација 414 – 
Социјална давања запосленима у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и  у колони Укупно износ: 
''1.118.000'' замењује се износом: ''1.278.000''. 
 

После Економске класификације 415 – 
Накнаде трошкова за запослене уводи се нова 
Економска класификација 416 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи у колони 
средства из сопствених извора 04 и осталих 
извора 13 и остало и у колони Укупно у износу: 
''35.000''. 
 
 Економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге у колони Средства из 
буџета  01 износ ''400.000'' замењује се износом 
''600.000''  и  у колони Укупно износ: ''630.000'' 
замењује се износом: ''830.000''. 
 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета  01 износ ''1.000.000'' замењује се износом 
''363.000''  у колони средства из сопствених 
извора 04 и осталих извора 13 и остало износ 
''15.500.000'' замењује се износом ''15.592.000''  и 
у колони Укупно износ: ''16.500.000'' замењује се 
износом: ''15.955.000''. 
 

Економска класификација 512 – Машине 
и опрема у колони Средства из буџета  01 износ 
''163.000'' замењује се износом ''600.000'' и у 
колони средства из сопствених извора 04 и 
осталих извора 13 и остало износ: ''1.337.000'' 
замењује се износом: ''1.050.000'' и у колони 
Укупно износ: ''1.500.000'' замењује се износом: 
''1.650.000''. 
 
 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 473 – Туризам,    
Глава 3.26 ЈП ''Туристички центар града 
Зрењанина'',  вршиће се следеће измене: 
 
 Економска класификација 415 –Накнаде 
трошкова за запослене у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''1.500.000'' замењује се 
износом: ''2.000.000'' и  у колони Укупно износ: 
''1.700.000'' замењује се износом: ''2.200.000''. 
 

 Економска класификација 441 – Отплата 
домаћих камата у колони Средства из буџета 01 
додаје се износ: ''300.000'' и  у колони Укупно 
износ: ''120.000'' замењује се износом: ''420.000''. 
 
 Економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти у колони Средства из 
буџета 01 износ: ''21.000.000'' замењује се 
износом: ''14.200.000'' и  у колони Укупно износ: 
''31.500.000'' замењује се износом: ''24.700.000''.  
 
 Укупно за функционалну класификацију 
473 и главу 3.26 у колони Средства из буџета 01 
износ. ''70.000.000'' замењује  се износом 
''64.000.000'' и у колони Укупно износ: 
''113.200.000'' замењује се износом: 
''107.200.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 830 – Јавно 
информисање, Глава 3.28 ЈП ''Радио 
Зрењанин'',  вршиће се следеће измене: 

 
 Економска класификација 451- ЈП 

''Радио Зрењанин'' у колони Средства из буџета 
01 и у колони Укупно износ:''17.600.000'' 
замењује се износом ''18.150.000''. 
 

Укупно за функционалну класификацију 
830 и главу 3.28 у колони у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ:''17.600.000'' 
замењује се износом ''18.150.000''. 

 
 Укупно за јавна предузећа у колони 
Средства из буџета 01 износ: ''1.273.758.000'' 
замењује  се износом ''1.281.362.000'', Средства 
из сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
остало износ: ''1.790.860.000'' замењује се 
износом: ''2.704.810.000'' у колони Укупно износ: 
''3.064.618.000'' замењује се износом: 
''3.986.172.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 421 – 
Пољопривреде, Глава 3.29 Издвојена средства 
за подстицај развоја,  

 
Економска класификација 451- Аграрни 

буџет у колони Средства из буџета 01 и у колони 
Укупно износ:''154.500.000'' замењује се износом 
''171.696.000''. 
 
 Позиција – Финансирање радова на 
заштити, уређивању и коришћењу 
пољопривредног земљишта у колони Средства 
из буџета 01 и у колони Укупно  износ: 
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''130.000.000'' замењује се износом: 
''147.096.000''. 
 
 Позиција – Остало у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ: ''2.000.000'' 
замењује се износом: ''2.100.000''. 
 
 После Економске класификације 451 – 
Аграрни буџет – Остало додаје се нова Позиција 
у оквору исте Економске класификације 451 – 
Аграрни буџет – Наменска средства у колони 
Средства из буџета 01 и у колони Укупно у 
износу: ''4.000.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
421 и главу 3.29 у колони Средства из буџета 01 
и у колони Укупно износ: ''154.500.000''  
замењује се износом ''175.696.000''. 
 
 Укупно за Главу 3.29 – Издвојена 
средства за подстицај развоја, у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''160.500.000''  замењује се износом 
''181.696.000''. 
 

Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 490 – 
Економски послови некласификовани на 
другом месту, Глава 3.31 - Економски послови 
некласификовани на другом месту вршиће се 
следеће измене: 
 
 Економска класификација 451 -  
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње у колони Средства из буџета и у 
колони Укупно у износу ''30.000.000'' се 
расчлањује на следеће Економске 
класификације: 421 – Средства за спровођење 
локалне стамбене изградње – стални трошкови у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно у 
износу ''4.000.000'', Економска класификација 
423 - Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње – услуге по уговору у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно у износу 
''5.000.000'', Економске класификације: 424 – 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње – специјализоване услуге у колони 
Средства из буџета и у колони Укупно у износу 
''6.000.000'', Економске класификације: 482 – 
Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње – порези, обавезе, таксе и казне у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно у 
износу ''5.000.000'', Економске класификације: 
511 – Средства за спровођење локалне стамбене 
изградње – зграде и грађевински објекти у 
колони Средства из буџета и у колони Укупно у 
износу ''10.000.000''. 

 Раздео 3. – Градска управа - 
Функционална класификација 470 – Остале 
делатности, Глава 3.32 – Остале делатности , 
вршиће се следеће измене: 
 
 Економска класификација 463 – 
Средства за финансирање матичне службе у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ ''1.000.000'' замењује се износом ''500.000''. 
 

Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације у колони Средства из 
буџета 01 и у колони Укупно износ ''95.000.000'' 
замењује се износом ''100.300.000''. 
 
 Економска класификација 463 – 
Иницијална средства за учешће у реализацији 
пројеката и програма и израду пројектно – 
техничке документације - Остали пројекти у 
колони Средства из буџета 01 и у колони Укупно 
износ ''39.907.000'' замењује се износом 
''45.207.000''. 
 
 После Економске класификације 463 – 
Средства за учешће у реализацији пројеката – 
помоћ избеглим и интерно расељеним лицима на 
територији града Зрењанина додаје се нова 
позиција исте Економске класификације - 
Средства за учешће у реализацији пројеката – 
помоћ избеглим и интерно расељеним лицима на 
територији града Зрењанина – Наменска 
средства у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно у износу: ''1.875.000''. 
 
 Укупно за функционалну класификацију 
470 у колони Средства из буџета 01 и у колони 
Укупно износ: ''144.028.000''  замењује се 
износом ''150.703.000''. 
 

Економска класификација 481 – 
Средства за одржавање и обнову верских 
објеката у колони Средства из буџета 01 и у 
колони Укупно износ ''3.000.000'' замењује се 
износом ''4.000.000''. 
 

Укупно за главу 3.32 у колони Средства 
из буџета и у колони Укупно износ: 
''147.028.000''  замењује се износом 
''154.703.000''. 
 

Укупно за раздео 3. – Градска управа у 
колони Средства из буџета 01 износ: 
''3.548.371.000'' замењује се износом: 
''3.777.410.000'' а у колони средства из 
сопствених извора 04 и осталих извора 13 и 
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остало износ: ''1.975.577.000'' замењује се 
износом: ''2.893.890.000'' и у колони Укупно 
износ: ''5.523.948.000'' замењује се износом: 
''6.671.300.000''. 
 

Члан 4. 
 

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

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА            
Број: 06-77-5/11-I                                                                        
Дана: 17.06.2011. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

133 
 На основу члана 31. тачка 9. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 6. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над здравственом 
установом Апотека Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 13/06 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 14/09) и члана 16. Статута 
Апотека Зрењанин Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној  17.06.2011. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН 

 
I 

 
 ОЛГА МИЛИВОЈЕВ, фарм. техничар, 
разрешава се дужности члана Управног одбора 
Апотека Зрењанин, као представник запослених. 
   

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 06-77-26/11-I                                                                        
Дана: 17.06.2011. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

134 
На основу члана 31. тачка 9. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08), члана 6. Одлуке о 
преузимању оснивачких права над здравственом 
установом Апотека Зрењанин (''Службени лист 
општине Зрењанин'', бр. 13/06 и ''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 14/09) и члана 16. и 24. 
Статута Апотека Зрењанин Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној 17.06.2011. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН 
 
I 

 
 ОЛГИЦА КИРЋАНСКИ, дипломирани 
фармацеут, именује се за члана Управног одбора 
Апотека Зрењанин, као представник запослених. 
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-77-27/11-I                                                                        
Дана: 17.06.2011. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

135 
На основу члана 55. став 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин, број 21/08) Скупштина града 
Зрењанина, на седници одржаној  17.06.2011. 
године, донела је  
 

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

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН  
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I 
 

ЕЛЕНА ВАЈДА, дипл.инг.информатике, 
разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе ''Соња Маринковић'' Зрењанин, 
као представник локалне самоуправе.              
 

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-77-28/11-I                                                                        
Дана: 17.06.2011. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

136 
На основу члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Службени 
гласник РС'', бр. 72/09) и члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) Скупштина града Зрењанина, на 
седници одржаној  17.06.2011. године, донела је  
 

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

МАРИНКОВИЋ'' ЗРЕЊАНИН 
 

I 
 

СВЕТЛАНА СУБОТИЋ, професор 
разредне наставе, именује се за члана Школског 
одбора Основне  школе ''Соња Маринковић'' 
Зрењанин, као представник локалне самоуправе.              

 
II 
 

 Мандат Светлани Суботић, траје до 
истека мандата Школског одбора Основне школе 
''Соња Маринковић'' Зрењанин, који је именован 
14.06.2010. године, Решењем Скупштине града 
Зрењанина, број: 06-68-49/10-I (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 9/10). 
 

 
 
 
 

III 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-77-29/11-I                                                                        
Дана: 17.06.2011. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р. 

137    
 На основу члана 31. Статута града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанин, 
број 21/08) и члана 6. Одлуке о образовању 
Савета за безбедност града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 24/08, 
1/11, 5/11 и 9/11) Скупштина града Зрењанина, 
на седници одржаној 17.06.2011. године, донела 
је  

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да др Пауну Берешу, 
начелнику Одељења за ванредне ситуације 
Средњобанатског управног округа, престаје 
чланство у Савету за безбедност града 
Зрењанина, ступањем на снагу Одлуке о измени 
Одлуке о образовању Савета за безбедност града 
Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 
бр. 9/11), из разлога што наведеном Одлуком у 
састав Савета за безбедност града Зрењанина 
више није предвиђен представник Одељења за 
ванредне ситуације Средњобанатског управног 
округа.  

II 
 
 Решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 06-77-30/11-I                                                                        
Дана: 17.06.2011. године                                                     
З Р Е Њ А Н И Н 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Александар Мартон,с.р.
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